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Α. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

110  Αίτηση Χορήγησης Άδειας ∆ιαµονής 

Υποβάλλεται για αρχική χορήγηση άδειας (είσοδος στη χώρα µε θεώρηση εισόδου ή γέννηση στη χώρα). 

 

120  Αίτηση Ανανέωσης Άδειας ∆ιαµονής 

Υποβάλλεται για ανανέωση προηγούµενης άδειας διαµονής, είτε έχει εκδοθεί είτε παραµένει σε 

εκκρεµότητα. 

 

130  Αίτηση Έγκρισης πρόσβασης στην Εργασία (Ανανέωση ή Χορήγηση) 

Υποβάλλεται για έκδοση απόφασης έγκρισης πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 

 

140  Αίτηση Ειδικής Βεβαίωσης Νόµιµης ∆ιαµονής (Ανανέωση ή Χορήγηση) 

Υποβάλλεται για χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόµιµης διαµονής σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση 

αναστολής ή προσωρινή διαταγή αναστολής κατά πράξης του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας που 

αφορά ανάκληση ή απόρριψη αιτήµατος ανανέωσης άδειας διαµονής ή απόφαση αποφυλάκισης µε 

περιοριστικούς όρους.   

 

150  Αίτηση Επανέκδοσης Άδειας ∆ιαµονής 

Υποβάλλεται για επανέκδοση της άδειας διαµονής και αφορά στις περιπτώσεις επανέκδοσης λόγω 

έκδοσης/ανανέωσης διαβατηρίου καθώς και στις περιπτώσεις που εκδόθηκε άδεια µε λανθασµένα 

στοιχεία, περιπτώσεις µεταβολής ή διόρθωσης ονοµατεπωνυµικών στοιχείων.  

 

160  Αίτηση Έγκρισης χορήγησης Θεώρησης Εισόδου 

Υποβάλλεται για την έκδοση απόφασης έγκρισης για τη χορήγηση θεώρηση εισόδου µελών οικογενείας 

(σύζυγος ή / και ανήλικα τέκνα). 

 

161 Συµπληρωµατικό έντυπο Θεώρησης Εισόδου 

Συνυποβάλλεται µε την αίτηση θεώρησης εισόδου σε περίπτωση που ο υποβάλλων αιτείται για 

περισσότερα του ενός τέκνα. 

 

210  ∆ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας 

Υποβάλλεται σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων διεύθυνσης κατοικίας. Ο υποβάλλων υποχρεούται 

να συµπληρώσει τα στοιχεία της προηγούµενης και της τρέχουσας διεύθυνσης. 
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211  ∆ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Αλλαγή προσωπικής κατάστασης 

Υποβάλλεται σε περίπτωση µεταβολής της προσωπικής κατάστασης και αφορά στις περιπτώσεις αλλαγής 

ιθαγένειας, λύσης γάµου, σύναψης γάµου ή γέννησης τέκνου. 

 

212  ∆ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Αλλαγή εργοδότη - είδους απασχόλησης 

Υποβάλλεται σε περίπτωση µεταβολής του εργοδότη ή του είδους της απασχόλησης. 

 

213  ∆ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Αλλαγή στοιχείων ταυτοπροσωπίας 

Υποβάλλεται σε περίπτωση µεταβολής των προσωπικών στοιχείων. Ο υποβάλλων υποχρεούται να 

αναφέρει τα προηγούµενα και τα τρέχοντα προσωπικά στοιχεία. Επιπρόσθετα απαιτείται αιτιολογία της 

παραπάνω µεταβολής. 

 

220 ∆ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Απώλεια ταξιδιωτικού εγγράφου ή / και άδειας 

διαµονής  

Υποβάλλεται σε περίπτωση απώλειας του ταξιδιωτικού εγγράφου ή του εντύπου της άδειας διαµονής και 

απαιτείται η συµπλήρωση των στοιχείων του. 

 

230 ∆ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Αντικατάσταση ή έκδοση νέου ταξιδιωτικού 

εγγράφου 

Υποβάλλεται σε περίπτωση αντικατάστασης ή έκδοσης νέου ταξιδιωτικού εγγράφου και απαιτείται η 

συµπλήρωση των στοιχείων του προηγούµενου ταξιδιωτικού εγγράφου και του τρέχοντος.  

 

240  ∆ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Καταγγελία σύµβασης εργασίας 

Υποβάλλεται σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας και απαιτείται η συµπλήρωση των 

στοιχείων του εργοδότη. 

 

310  Γενική Αίτηση 

Υποβάλλεται σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να υποβάλλει αίτηµα που δεν καλύπτεται 

από τις επιµέρους διαθέσιµες αιτήσεις. 

 

320  Αίτηση Ενηµέρωσης 

Υποβάλλεται σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να ενηµερωθεί σχετικά µε την πορεία 

αιτήµατός του που εκκρεµεί. Απαιτείται αναφορά στον αριθµό πρωτοκόλλου του εκκρεµούς αιτήµατος. 
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340  Αίτηση Επίσπευσης  

Υποβάλλεται σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί την επίσπευση της διαδικασίας χορήγησης ή 

ανανέωσης της άδειας διαµονής. Απαιτείται η αναφορά στο λόγο της επίσπευσης. 

 

350  Αίτηση Θεραπείας 

Υποβάλλεται σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να αιτηθεί θεραπεία δυσµενούς απόφασης 

που αφορά στην χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής. Στην αίτηση επισυνάπτεται υποχρεωτικά 

αναλυτικό υπόµνηµα που αναφέρει τους λόγους για τους οποίους υποβάλλει το αίτηµα θεραπείας. 

 

360  Αίτηση Παραίτησης 

Υποβάλλεται σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί την παραίτησή του από υποβληθείσα αίτηση 

που αφορά στη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής, σε περίπτωση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας, 

εξόδου από τη χώρα ή άλλο λόγο. Απαιτείται η συµπλήρωση του λόγου παραίτησης και ο αριθµός 

πρωτοκόλλου της αίτησης από την οποία ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να παραιτηθεί. 

 

410  Συµπληρωµατική Αίτηση 

Υποβάλλεται σε περίπτωση που ζητηθούν από τον ενδιαφερόµενο συµπληρωµατικά δικαιολογητικά. 

Απαιτείται η συµπλήρωση του αριθµού πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης και ο αριθµός πρωτοκόλλου 

της σχετικής αλληλογραφίας. 

 

510  Υποβολή στατιστικών στοιχείων 

Συµπληρώνεται από τον ενδιαφερόµενο στις περιπτώσεις που αιτείται είτε για Χορήγηση Άδειας 

∆ιαµονής είτε για Ανανέωση Άδειας ∆ιαµονής είτε για Ειδική Βεβαίωση Νόµιµης ∆ιαµονής και 

συνυποβάλλεται µε τα αντίστοιχα έντυπα (110, 120 και 140). 

Τα στοιχεία που συµπληρώνονται στο παρόν θα χρησιµοποιούνται, αποκλειστικά και µόνο, για την 

εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. 
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Β. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Β1. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
• Όλα τα στοιχεία συµπληρώνονται µε κεφαλαίους χαρακτήρες. 

• Στις ενδείξεις πολλαπλής επιλογής συµπληρώνεται µε x η κατάλληλη ένδειξη. 

• Όπου ζητείται ηµεροµηνία, η συµπλήρωση γίνεται ως εξής: ηµέρα / µήνας / έτος. 

 

Β2. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Περιφέρεια* [3] 

Region 

∆ήµος / Κοινότητα* [4] 

Municipality / Community 

πρόσφατη έγχρωµη 

φωτογραφία 

ενδιαφεροµένου [1] 

recent color photograph 

of the concerned 
Αριθµός Πρωτοκόλλου -  Ηµεροµηνία* [5] 

Reference Number - Date 

Θέση σφραγίδας πρωτοκόλλου Περιφέρειας* [2] 

Seal of the Region’s Protocol 

 

Στην περιοχή µε την ένδειξη Πρόσφατη έγχρωµη φωτογραφία ενδιαφεροµένου [1] τοποθετείται 

από την Υπηρεσία η φωτογραφία που έχει προσκοµίσει ο ενδιαφερόµενος. 

Η περιοχή µε την ένδειξη Θέση σφραγίδας Πρωτοκόλλου Περιφέρειας [2] σφραγίζεται από την 

αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας. 

Τα στοιχεία Περιφέρεια [3], ∆ήµος / Κοινότητα [4] και Αριθµός Πρωτοκόλλου – Ηµεροµηνία 

[5] συµπληρώνονται από την Υπηρεσία. 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή._ 

On my responsibility and being aware of the sanctions provided for in the provisions of Law 1599/1986, article 22, paragraph 6, I declare that the above 

mentioned data is true.- 

 

 
Υπογραφή ενδιαφεροµένου [420] 

Signature of the person concerned 

 

Στην περιοχή που βρίσκεται πάνω από την ένδειξη Υπογραφή ενδιαφεροµένου [420] ο 

ενδιαφερόµενος υπογράφει, παρουσία του αρµόδιου υπάλληλου κατά την υποβολή της αίτησης. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ: Στοιχεία Ταυτοποίησης ενδιαφεροµένου 

 

Στοιχεία ταυτοποίησης ενδιαφεροµένου 
Identification data 

Επώνυµο [20] 
Last Name 

Όνοµα [21] 
First Name 

� Άρρεν 
Male 

� Θήλυ 
Female    [22] 

Ηµ/νία Γέννησης [23]  
Date of Birth 
 

|___|___|______| 
 

Επώνυµο πατέρα [24] 
Father’s Last Name 

Όνοµα πατέρα [25] 
Father’s First Name 

Επώνυµο µητέρας [26]  
Mother’s Last Name 

Όνοµα µητέρας [27] 
Mother’s First Name 

Ιθαγένεια [28] 
Citizenship  

 

Χώρα Γέννησης [29] 
Country of Birth 

 

 

Συµπληρώνονται τα στοιχεία Επώνυµο [20] , Όνοµα [21], Ηµεροµηνία Γέννησης [23], Ιθαγένεια 

[28] και Άρρεν / Θήλυ [22] όπως αυτά αναγράφονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο του ενδιαφεροµένου. 

Σε περίπτωση που τα στοιχεία Χώρα Γέννησης [29], Επώνυµο Πατέρα [24], Όνοµα Πατέρα [25], 

Επώνυµο Μητέρας [26] και Όνοµα Μητέρας [27] αναγράφονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο ή σε 

συνυποβαλλόµενο δικαιολογητικό συµπληρώνονται ανάλογα. Σε άλλη περίπτωση συµπληρώνονται κατά 

δήλωση.   

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Άδεια ∆ιαµονής 

 

Άδεια διαµονής  
Residence permit 

Συµπληρώνεται εφόσον έχει εκδοθεί η προηγούµενη άδεια διαµονής 
Filled in only if the previous residence permit has been issued 

� Άδεια ∆ιαµονής [40]  
Residence permit 

� ∆ελτίο ∆ιαµονής [41]  
Residence card 

� ∆ελτίο Μόνιµης ∆ιαµονής [42]  
Permanent residence card 

Αριθµός Αδείας [43]  
Number of residence permit 
 

GR |___|___|___|___|___|___|___| 

Ηµ/νία Λήξης [45] 
Expiry Date 
 

|___|___|______| 

Εκδούσα αρχή* [9] 
Issuing authority 

Ε.Κ.Α. [44] 

 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Άδεια ∆ιαµονής αφορά µόνο περιπτώσεις που έχει εκδοθεί η προηγούµενη άδεια 

διαµονής και συµπληρώνονται τα στοιχεία Αριθµός Αδείας (GR) [43], Ηµεροµηνία Λήξης [45] και 

ΕΚΑ [44] όπως αυτά αναγράφονται στην προηγούµενη άδεια διαµονής. Επιπλέον επιλέγεται ο τύπος 

του σχετικού εντύπου από τις ενδείξεις Άδεια ∆ιαµονής [40], ∆ελτίο ∆ιαµονής [41] και ∆ελτίο 

Μόνιµης ∆ιαµονής [42]. 

Το στοιχείο Εκδούσα Αρχή [9] συµπληρώνεται από την Υπηρεσία. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ: Ταξιδιωτικό Έγγραφο 

 

Ταξιδιωτικό Έγγραφο  
Travel Document 

Τύπος* [15] 
Type 
 

|___|___| 

Αριθµός [50] 
Number 

Ηµεροµηνία Λήξης [51] 
Expiry Date 
 

|___|___|______| 
 

� Αόριστη [52] 
Indefinite          
Validity 

Χώρα Έκδοσης [53] 
Issuing Country 

� Στερούµενος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου [54] 
Deprived of passport or other travel document 

 

Συµπληρώνονται τα στοιχεία Αριθµός [50], Ηµεροµηνία Λήξης [51] και Χώρα Έκδοσης [53] όπως 

αυτά αναγράφονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο. Σε περίπτωση που η Ηµεροµηνία Λήξης ορίζεται ως 

Αόριστη [52] συµπληρώνεται η αντίστοιχη ένδειξη. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος στερείται 

διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου επιλέγεται η ένδειξη Στερούµενος ∆ιαβατηρίου ή 

άλλου Ταξιδιωτικού Εγγράφου [54]. 

Το στοιχείο Τύπος [15] συµπληρώνεται από την Υπηρεσία. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Στοιχεία διαµονής & επικοινωνίας 
 

Στοιχεία διαµονής & επικοινωνίας 
Residence and contact details 

∆ήµος / Κοινότητα [80] 
Municipality / Community  

Οδός [81] 
Street  

Αριθµός [82] 
Street Number 

Τ.Κ. [83] 
Postal Code 
 

|__|__|__|__|__| 
 

Τηλέφωνα [84] 
Telephone 
Numbers 

Οικίας [85]  
Home 

Κινητό [86] 
Mobile 

Εργασίας [87] 
Office 

 

Συµπληρώνονται τα στοιχεία ∆ήµος / Κοινότητα [80], Οδός [81], Αριθµός [82], Τ.Κ. [83] και 

Τηλέφωνα [84]: Οικίας [85] βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του ενδιαφεροµένου (Σηµείωση: 

απαιτείται ακρίβεια στη συµπλήρωση των παραπάνω στοιχείων καθώς µέσω αυτών θα επικοινωνεί η 

Υπηρεσία µε τον ενδιαφερόµενο). 

Στην ένδειξη Τηλέφωνα [84]: Κινητό [86] και Εργασίας [87] συµπληρώνεται ο αριθµός του 

κινητού τηλεφώνου του ενδιαφεροµένου και ο αριθµός τηλεφώνου του χώρου όπου εργάζεται ο 

ενδιαφερόµενος αντίστοιχα. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: «Συµπληρώνεται από τον υποβάλλοντα την αίτηση, όταν αυτός δεν 

είναι ο ενδιαφερόµενος» 

 

Συµπληρώνεται από τον υποβάλλοντα την αίτηση, όταν αυτός δεν είναι ο ενδιαφερόµενος 
Filled in by the person submitting the application, if other than the applicant 

Επώνυµο [60] 
Last Name 

Όνοµα [61] 
First Name 

Όνοµα πατέρα [62] 
Father’s First Name 

Ιθαγένεια [63] 
Citizenship  

 

Α∆Τ / ∆ιαβατήριο [64] 
Identity card number / Passport 
Number 

∆ήµος / Κοινότητα [65] 
Municipality / Community 

Οδός [66] 
Street 

Αριθµός [67] 
Street Number 

ΤΚ [68] 
Postal Code 

 

Ιδιότητα του υποβάλλοντος την αίτηση [69] 
Status of the person submitting the application 

  

Υπογραφή υποβάλλοντος την αίτηση [421] 
Signature of the person submitting the application 
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Σελίδα 9 Από 23 

 

Σε περίπτωση που ο υποβάλλων την αίτηση δεν είναι ο ενδιαφερόµενος αλλά εξουσιοδοτηµένο, από τον 

ενδιαφερόµενο, πρόσωπο, υποχρεούται ο τελευταίος να συµπληρώσει την ΕΝΟΤΗΤΑ µε ένδειξη 

«Συµπληρώνεται από τον υποβάλλοντα την αίτηση, όταν αυτός δεν είναι ο ενδιαφερόµενος» 

µε τα στοιχεία Επώνυµο [60], Όνοµα [61], Όνοµα Πατέρα [62] και Ιθαγένεια [63] όπως αυτά 

αναγράφονται είτε στο Αστυνοµικό ∆ελτίο Ταυτότητας είτε στο ∆ιαβατήριό του. Στην ένδειξη Α∆Τ / 

∆ιαβατήριο [64] συµπληρώνεται ο αντίστοιχος αριθµός. Τα στοιχεία ∆ήµος / Κοινότητα [65], Οδός 

[66], Αριθµός [67] και Τ.Κ. [68] συµπληρώνονται βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του υποβάλλοντος. 

Στην ένδειξη Ιδιότητα του υποβάλλοντος την αίτηση [69] συµπληρώνεται η ιδιότητα του 

υποβάλλοντος σε σχέση µε τον ενδιαφερόµενο (π.χ. γονέας, κηδεµόνας, εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο 

κτλ). Στην περιοχή που βρίσκεται πάνω από την ένδειξη Υπογραφή υποβάλλοντος την αίτηση 

[421] ο υποβάλλων την αίτηση υπογράφει παρουσία, του αρµόδιου υπάλληλου κατά την υποβολή της 

αίτησης. 
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Β3. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

110 Αίτηση Χορήγησης Άδειας ∆ιαµονής 

 
 

Περιφέρεια* [3] 
Region 
 

∆ήµος / Κοινότητα* [4] 
Municipality / Community 
 

Αριθµός Πρωτοκόλλου -  Ηµεροµηνία* [5] 
Reference Number – Date 
 

πρόσφατη έγχρωµη 
φωτογραφία 

ενδιαφεροµένου [1] 
recent color 

photograph of the 
concerned Α/Α Βεβαίωσης που χορηγήθηκε* [6] 

Reference number of the issued certificate  
|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Θέση σφραγίδας πρωτοκόλλου Περιφέρειας* 
[2] 

Seal of the Region’s Protocol 

 

Νόµος* [7] 
Law 

Κωδικός κατηγορίας* [8] 
Category Code 

Περιγραφή κατηγορίας* [16] 
Category Description 

 

Τα στοιχεία Α/Α Βεβαίωσης που χορηγήθηκε [6], Νόµος [7], Κωδικός Κατηγορίας [8] και 

Περιγραφή Κατηγορίας [16] συµπληρώνονται από την Υπηρεσία.  

 

120 Αίτηση Ανανέωσης Άδειας ∆ιαµονής 

 

Περιφέρεια* [3] 
Region 
 

∆ήµος / Κοινότητα* [4] 
Municipality / Community 
 

Αριθµός Πρωτοκόλλου -  Ηµεροµηνία* [5] 
Reference Number – Date 
 

πρόσφατη έγχρωµη 
φωτογραφία 

ενδιαφεροµένου [1] 
recent color 

photograph of the 
concerned Α/Α Βεβαίωσης που χορηγήθηκε* [6] 

Reference number of the issued certificate  
|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Θέση σφραγίδας πρωτοκόλλου Περιφέρειας* 
[2] 

Seal of the Region’s Protocol 

Νόµος* [7] 
Law 
 

Κωδικός κατηγορίας* [8] 
Category Code 

Περιγραφή κατηγορίας* [16] 
Category description � Αλλαγή Σκοπού* [17] 

Change of purpose 

� Εκπρόθεσµη Κατάθεση* [18] 
Overdue submission 

 

Τα στοιχεία Α/Α Βεβαίωσης που χορηγήθηκε [6], Νόµος [7], Κωδικός Κατηγορίας [8], 

Περιγραφή Κατηγορίας [16], Αλλαγή Σκοπού [17] και Εκπρόθεσµη Κατάθεση [18]  

συµπληρώνονται από την Υπηρεσία. 
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130 Αίτηση Έγκρισης πρόσβασης στην Εργασία  

(Ανανέωση ή Χορήγηση) 

 

� Χορήγηση* [10] Granting   � Ανανέωση* [11] Renewal 

Νόµος* [7] 
Law 

Κωδικός κατηγορίας* [8] 
Category Code 

Περιγραφή κατηγορίας* [16] 
Category Description 

 

Τα στοιχεία Χορήγηση [10], Ανανέωση [11], Νόµος [7], Κωδικός Κατηγορίας [8] και 

Περιγραφή Κατηγορίας [16] συµπληρώνονται από την Υπηρεσία.   

 

140 Αίτηση Ειδικής Βεβαίωσης Νόµιµης ∆ιαµονής  

(Ανανέωση ή Χορήγηση) 

 

� Χορήγηση* [10] Granting � Ανανέωση* [11] Renewal 

ΑΑ Προηγούµενης Βεβαίωσης* [14]  
Number of Previous Certification 

 

|___|___|___|___|___|___|___| 
 

Νόµος* [7] 
Law 

 

Κωδικός κατηγορίας* [8] 
Category Code 

Περιγραφή κατηγορίας* [16] 
Category Description 

 

Τα στοιχεία Χορήγηση [10], Ανανέωση [11], ΑΑ Προηγούµενης Βεβαίωσης [14], Νόµος [7], 

Κωδικός Κατηγορίας [8] και Περιγραφή Κατηγορίας [16] συµπληρώνονται από την Υπηρεσία.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Αιτιολογία 

 

Αιτιολογία 
Explanation 

� ∆ικαστική Απόφαση Αναστολής [100]  
Judicial decision for suspension 

� Αποφυλάκιση µε περιοριστικούς όρους [101]  
Release on restrictive conditions  

 

Μεταξύ των ενδείξεων ∆ικαστική απόφαση Αναστολής [100] και Αποφυλάκιση µε 

περιοριστικούς όρους [101] ο ενδιαφερόµενος επιλέγει εκείνη που αιτιολογεί το αίτηµά του για 

χορήγηση  ή ανανέωση ειδικής βεβαίωσης νόµιµης διαµονής. 
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150 Αίτηση Επανέκδοσης Άδειας ∆ιαµονής 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Άδεια προς Επανέκδοση 

 

Άδεια προς Επανέκδοση 
Residence permit to be re-issued 

� Άδεια ∆ιαµονής [110]  
Residence permit 

� ∆ελτίο ∆ιαµονής [111]  
Residence card 

� ∆ελτίο Μόνιµης ∆ιαµονής [112]  
Permanent residence card 

Αριθµός Αδείας [113]  
Number of residence permit 
 

GR |___|___|___|___|___|___|___| 

Ηµ/νία Λήξης [115] 
Expiry Date 
 

|___|___|______| 

Εκδούσα αρχή* [9] 
Issuing authority 

Ε.Κ.Α. [114] 

 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

Συµπληρώνονται τα στοιχεία Αριθµός Αδείας (GR) [113], Ηµεροµηνία Λήξης [115] και ΕΚΑ 

[114] όπως αυτά αναγράφονται στην άδεια του ενδιαφεροµένου προς επανέκδοση. Επιπλέον επιλέγεται 

ο τύπος του σχετικού εντύπου µεταξύ των ενδείξεων Άδεια ∆ιαµονής [110], ∆ελτίο ∆ιαµονής 

[111] και ∆ελτίο Μόνιµης ∆ιαµονής [112]. 

Το στοιχείο Εκδούσα Αρχή [9] συµπληρώνεται από την Υπηρεσία. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Αιτία Επανέκδοσης 

 

Αιτία Επανέκδοσης 
Reason for re-issue 

� Λανθασµένα στοιχεία [120] 
Erroneous Data 

� Μεταβολή στοιχείων [121] 
Change of Data 

�  Φθορά [122] 
Damage 

�  Αλλαγή διαβατηρίου ή απώλεια       
δελτίου διαµονής [123] 
Change of passport or loss of residence card 

� Αλλαγή κατηγορίας [124] 
Change of Category  

Νέα κατηγορία: [125] 
New category 

Κωδικός* [12] 
Code 

Περιγραφή*  [13] 
Description 

� Άλλη αιτία (διευκρινίστε) [126] 
Other reason (please specify) 

 

Μεταξύ των ενδείξεων Λανθασµένα Στοιχεία [120], Μεταβολή Στοιχείων [121], Φθορά [122], 

Αλλαγή ∆ιαβατηρίου ή απώλεια δελτίου διαµονής [123] και Αλλαγή Κατηγορίας [124] ο 

ενδιαφερόµενος επιλέγει εκείνη που αιτιολογεί το αίτηµά του για επανέκδοση. Στην περίπτωση που 

επιλεγεί η ένδειξη Αλλαγή Κατηγορίας συµπληρώνονται από την Υπηρεσία  οι ενδείξεις Κωδικός [12] 

και Περιγραφή [13] της Νέας Κατηγορίας [125]. Σε περίπτωση που η αιτία επανέκδοσης δεν 

καλύπτεται από τις παραπάνω ενδείξεις ο ενδιαφερόµενος επιλέγει την ένδειξη Άλλη Αιτία 

(διευκρινίστε) [126] και συµπληρώνει περιγραφή της αιτίας. 
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160 Αίτηση Έγκρισης Χορήγησης Θεώρησης Εισόδου 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Στοιχεία Συζύγου 

 

Στοιχεία Συζύγου 
 Spouse’s Identification data  

Επώνυµο [130] 
Last Name 

Όνοµα [131] 
First Name 

Όνοµα πατέρα [132] 
Father’s First Name 

� Άρρεν 
Male 

� Θήλυ 
Female [133] 

Ηµ/νία Γέννησης [134] 
Date of Birth 
 

|___|___|______| 
 

Ιθαγένεια [135] 
Citizenship 

 

Αριθµός διαβατηρίου [136]  
Travel document number 

Ηµεροµηνία Λήξης [137] 
Expiry Date 
 

|___|___|______| 
 

� Αόριστη [138] 
Indefinite          

      Validity 

 

Συµπληρώνονται τα στοιχεία Επώνυµο [130], Όνοµα [131], Ηµεροµηνία Γέννησης [134], 

Ιθαγένεια [135], Άρρεν / Θήλυ [133], Αριθµός ∆ιαβατηρίου [136] και Ηµεροµηνία Λήξης 

[137] όπως αυτά αναγράφονται στο διαβατήριο του / της συζύγου του ενδιαφεροµένου. Σε περίπτωση 

που η Ηµεροµηνία Λήξης ορίζεται ως Αόριστη [138] συµπληρώνεται η αντίστοιχη ένδειξη. Σε 

περίπτωση που το στοιχείο Όνοµα Πατέρα [132] αναγράφεται στο διαβατήριο του / της συζύγου ή σε 

συνυποβαλλόµενο δικαιολογητικό συµπληρώνεται ανάλογα. Σε άλλη περίπτωση συµπληρώνεται κατά 

δήλωση.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Στοιχεία Τέκνου 

 

Στοιχεία τέκνου 
Child’s  Identification data  

Επώνυµο [150] 
Last Name 

Όνοµα [151] 
First Name 

Όνοµα πατέρα [152] 
Father’s First Name 

� Άρρεν 
Male 

� Θήλυ 
Female [153] 

Ηµ/νία Γέννησης [154] 
Date of Birth 
 

|___|___|______| 
 

Ιθαγένεια [155] 
Citizenship  

Αριθµός διαβατηρίου [156]  
Travel document number 

Ηµεροµηνία Λήξης [157] 
Expiry Date 
 

|___|___|______| 
 

� Αόριστη [158] 
 Indefinite Validity 

 

Συµπληρώνονται τα στοιχεία Επώνυµο [150], Όνοµα [151], Ηµεροµηνία Γέννησης [154], 

Ιθαγένεια [155], Άρρεν / Θήλυ [153],  Αριθµός ∆ιαβατηρίου [156] και Ηµεροµηνία Λήξης 

[157] όπως αυτά αναγράφονται στο διαβατήριο του τέκνου του ενδιαφεροµένου. Σε περίπτωση που η 

Ηµεροµηνία Λήξης ορίζεται ως Αόριστη [158] συµπληρώνεται η αντίστοιχη ένδειξη. Σε περίπτωση 

που το στοιχείο Όνοµα Πατέρα [152] αναγράφεται στο διαβατήριο του τέκνου ή σε 

συνυποβαλλόµενο δικαιολογητικό συµπληρώνεται ανάλογα. Σε άλλη περίπτωση συµπληρώνεται κατά 

δήλωση.  
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210 ∆ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Στοιχεία Προηγούµενης ∆ιεύθυνσης 

 

Στοιχεία προηγούµενης διεύθυνσης 
Previous address details 

Νοµός [170] 
Prefecture 

∆ήµος / Κοινότητα [171] 
Municipality / Community  

Οδός [172] 
Street 

Αριθµός [173] 
Street Number 

Τ.Κ. [174] 
Postal Code 
 

|__|__|__|__|__| 
 

 

Συµπληρώνονται τα στοιχεία Νοµός [170], ∆ήµος / Κοινότητα [171], Οδός [172], Αριθµός 

[173] και Τ.Κ. [174] βάσει της προηγούµενης διεύθυνσης κατοικίας του ενδιαφεροµένου.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Στοιχεία Τρέχουσας ∆ιεύθυνσης 

 

Στοιχεία τρέχουσας διεύθυνσης 
Current address details 

Νοµός [180] 
Prefecture 

∆ήµος / Κοινότητα [181] 
Municipality / Community 

Οδός [182] 
Street 

Αριθµός [183] 
Street Number 

Τ.Κ. [184] 
Postal Code 
 

|__|__|__|__|__| 
 

Τηλέφωνα [185] 
Phone Numbers 

Οικίας [186] 
Home 

Κινητό [187] 
Mobile 

Εργασίας [188] 
Office 

 

Συµπληρώνονται τα στοιχεία Νοµός [180], ∆ήµος / Κοινότητα [181], Οδός [182], Αριθµός 

[183] και Τ.Κ. [184] βάσει της νέας διεύθυνσης κατοικίας του ενδιαφεροµένου (Σηµείωση: απαιτείται 

ακρίβεια στη συµπλήρωση των παραπάνω στοιχείων καθώς µέσω αυτών θα επικοινωνεί η Υπηρεσία µε 

τον ενδιαφερόµενο). Επιπρόσθετα συµπληρώνεται το στοιχείο Τηλέφωνα [185] ως εξής: Οικίας 

[186] βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του ενδιαφεροµένου, το στοιχείο Εργασίας [188] βάσει του 

χώρου εργασίας του ενδιαφεροµένου και το στοιχείο Κινητό [187] µε τον αριθµό του κινητού 

τηλεφώνου του ενδιαφεροµένου. 
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211 ∆ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Αλλαγή προσωπικής κατάστασης 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Στοιχεία Μεταβολής 

 

 

 

Μεταξύ των ενδείξεων Λύση Γάµου [200], Ακύρωση Γάµου [201], Χηρεία [202], Σύναψη Γάµου 

[203], Γέννηση Τέκνου [204] και Αλλαγή Ιθαγένειας [205] ο ενδιαφερόµενος επιλέγει εκείνη που 

περιγράφει την αλλαγή της προσωπικής του κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση συµπληρώνεται η ένδειξη 

Ηµεροµηνία Μεταβολής [207] όπως αυτή αναγράφεται στο αντίστοιχο συνυποβαλλόµενο 

δικαιολογητικό. Σε περίπτωση που επιλεγεί η ένδειξη Αλλαγή Ιθαγένειας [205] συµπληρώνεται η 

προηγούµενη ιθαγένεια του ενδιαφεροµένου στην ένδειξη Προηγούµενη Ιθαγένεια [206]. Σε 

περίπτωση που επιλεγεί κάποια από τις ενδείξεις Λύση Γάµου, Ακύρωση Γάµου, Χηρεία ή Σύναψη 

Γάµου συµπληρώνονται τα Στοιχεία Συζύγου [208]: Επώνυµο [209], Όνοµα [210] και Όνοµα 

Πατέρα [211] όπως αυτά αναγράφονται στο ∆ιαβατήριο ή το Αστυνοµικό ∆ελτίο Ταυτότητας του / της 

συζύγου. Στην ένδειξη ∆ιαβατήριο / Λήξη Ισχύος ή Α∆Τ [212] συµπληρώνεται είτε ο αριθµός 

διαβατηρίου του / της συζύγου και η ηµεροµηνία λήξης του είτε ο αριθµός του Αστυνοµικού ∆ελτίου 

Ταυτότητας στην ένδειξη Α∆Τ. Σε περίπτωση που επιλεγεί η ένδειξη Γέννηση Τέκνου συµπληρώνονται 

τα Στοιχεία Τέκνου [213]: Επώνυµο [214], Όνοµα [215], Όνοµα Πατέρα [216], Ηµεροµηνία 

Γέννησης [217] και Άρρεν / Θήλυ [218] όπως αυτά αναγράφονται στο πιστοποιητικό γέννησης του 

τέκνου.   
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212 ∆ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Αλλαγή εργοδότη - είδους 

απασχόλησης 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Στοιχεία Μεταβολής 

 

Στοιχεία µεταβολής 
Modification Data 

Εργοδότης [230] 
Employer   

Επωνυµία [231] 
Company name 

Α.Φ.Μ. [232] 
Taxpayer’s identification number 
 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 

∆ιεύθυνση [233] 
Address 

Είδος σύµβασης εργασίας 
[234] 
Type of work contract 

Ηµ/νία έκδοσης [235] 
Issue Date 
 

|___|___|_____| 
 

Ηµ/νία έναρξης [236] 
Valid from 
 

|___|___|_____| 

Ηµ/νία Λήξης [237] 
Valid to 
 

|___|___|_____| 
 

� Αόριστη [238] 
Indefinite    
 Validity 

 

Σε περίπτωση που η σύµβαση εργασίας του ενδιαφεροµένου αφορά φυσικό πρόσωπο συµπληρώνεται το 

στοιχείο Εργοδότης [230].  

Σε περίπτωση που η σύµβαση εργασίας του ενδιαφεροµένου αφορά νοµικό πρόσωπο συµπληρώνεται το 

στοιχείο Επωνυµία [231]. 

Συµπληρώνονται τα στοιχεία Α.Φ.Μ. [232], ∆ιεύθυνση [233], Είδος Σύµβασης Εργασίας [234], 

Ηµεροµηνία Έκδοσης [235], Ηµεροµηνία Έναρξης [236] και Ηµεροµηνία Λήξης [237] όπως 

αυτά αναγράφονται στη σύµβαση εργασίας του ενδιαφεροµένου. Σε περίπτωση που η διάρκεια της 

σύµβασης εργασίας είναι Αόριστη [238] επιλέγεται η αντίστοιχη ένδειξη. 

 

213 ∆ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Αλλαγή στοιχείων ταυτοπροσωπίας 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Προηγούµενα Στοιχεία Ταυτοποίησης Ενδιαφεροµένου 

 

Προηγούµενα στοιχεία ταυτοποίησης ενδιαφεροµένου 
Previous identification data 

Επώνυµο [250] 
Last Name 

Όνοµα [251] 
First Name 

Όνοµα πατέρα [252] 
Father’s First Name 

Ιθαγένεια [253] 
Citizenship  

 
 

� Άρρεν 
Male 

� Θήλυ 
Female  [255] 

Ηµ/νία Γέννησης [254]  
Date of Birth 
 

|___|___|______| 
 

 

Συµπληρώνονται τα στοιχεία Επώνυµο [250], Όνοµα [251], Όνοµα Πατέρα [252], Ιθαγένεια 

[253], Άρρεν / Θήλυ [255] και Ηµεροµηνία Γέννησης [254] όπως αυτά ισχύουν προ της 

µεταβολής και αναγράφονται στο διαβατήριο του ενδιαφεροµένου.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ: Τρέχοντα Στοιχεία Ταυτοποίησης Ενδιαφεροµένου 

 

Τρέχοντα στοιχεία ταυτοποίησης ενδιαφεροµένου 
Current identification data 

Επώνυµο [260] 
Last Name 

Όνοµα [261] 
First Name 

Όνοµα πατέρα [262] 
Father’s First Name 

Ιθαγένεια [263] 
Citizenship  

 
 

� Άρρεν 
Male 

� Θήλυ 
Female  [265] 

Ηµ/νία Γέννησης [264]  
Date of Birth 
 

|___|___|______| 
 

 

Συµπληρώνονται τα στοιχεία Επώνυµο [260], Όνοµα [261], Όνοµα Πατέρα [262], Ιθαγένεια 

[263], Άρρεν / Θήλυ [265] και Ηµεροµηνία Γέννησης [264] όπως αυτά αυτά θα ισχύουν εφεξής.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Αιτιολογία Μεταβολής 

 

 

 

Μεταξύ των ενδείξεων Μεταβολή Αστικής Κατάστασης [270] και Μεταβολή Ηµεροµηνίας 

Γέννησης [277] ο ενδιαφερόµενος επιλέγει εκείνη που αιτιολογεί την µεταβολή των στοιχείων 

ταυτοπροσωπίας του. Σε περίπτωση που η αιτιολογία µεταβολής δεν καλύπτεται από τις παραπάνω 

επιλέγεται η ένδειξη Άλλη Μεταβολή (διευκρινίστε) [278]. Σε περίπτωση που επιλεγεί η ένδειξη 

Μεταβολή Αστικής Κατάστασης ακολούθως θα επιλεγεί µία από τις παρακάτω αναγραφόµενες 

ενδείξεις (Βάφτιση [271], Γάµος [272], ∆ιαζύγιο ή Ακύρωση Γάµου [273], Αναγνώριση 

Τέκνου [274], Υιοθεσία Τέκνου [275] και Λύση Υιοθεσίας Τέκνου [276]). 

 

220 ∆ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Απώλεια ταξιδιωτικού εγγράφου ή 

/ και άδειας διαµονής 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Απολεσθέν Ταξιδιωτικό Έγγραφο 

 

Απολεσθέν Ταξιδιωτικό Έγγραφο 
Lost Travel Document 

Συµπληρώνεται σε περίπτωση απώλειας ταξιδιωτικού εγγράφου  
Filled in in case of lost travel document 

Τύπος*  [15] 
Type 
 

|___|___| 

Αριθµός [291] 
Number 

Ηµεροµηνία Λήξης [292] 
Expiry Date 
 

|___|___|______| 
 

� Αόριστη [293] 
Indefinite    
 Validity 

Χώρα Έκδοσης [294] 
Issuing Country 

 

Σε περίπτωση απώλειας ταξιδιωτικού εγγράφου συµπληρώνονται τα στοιχεία Αριθµός [291], 

Ηµεροµηνία Λήξης [292] και Χώρα Έκδοσης [294] όπως αυτά αναγράφονται στο απολεσθέν  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
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ταξιδιωτικό έγγραφο. Σε περίπτωση που η Ηµεροµηνία Λήξης ορίζεται ως Αόριστη [293] 

συµπληρώνεται η αντίστοιχη ένδειξη.  

Το στοιχείο Τύπος [15] συµπληρώνεται από την Υπηρεσία. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Απολεσθείσα άδεια διαµονής 

 

Άδεια διαµονής  
Residence permit 

Συµπληρώνεται σε περίπτωση απώλειας άδειας διαµονής 
Filled in in case of lost residence permit 

� Άδεια ∆ιαµονής [311]  
Residence permit 

� ∆ελτίο ∆ιαµονής [312]  
Residence card 

� ∆ελτίο Μόνιµης ∆ιαµονής [313]  
Permanent residence card 

Αριθµός Αδείας [314]  
Number of residence permit 
 

GR |___|___|___|___|___|___|___| 

Ηµ/νία Λήξης [316] 
Expiry Date 
 

|___|___|______| 

Εκδούσα αρχή* [9] 
Issuing authority 

Ε.Κ.Α. [315] 

 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

Σε περίπτωση απώλειας εντύπου άδειας διαµονής, συµπληρώνονται τα στοιχεία Αριθµός Αδείας (GR) 

[314], Ηµεροµηνία Λήξης [316] και ΕΚΑ [315] όπως αυτά αναγράφονται στο απολεσθέν έντυπο 

άδεια διαµονής. Επιπλέον επιλέγεται ο τύπος του σχετικού εντύπου µεταξύ των ενδείξεων Άδεια 

∆ιαµονής [311], ∆ελτίο ∆ιαµονής [312] και ∆ελτίο Μόνιµης ∆ιαµονής [313]. 

Το στοιχείο Εκδούσα Αρχή [9] συµπληρώνεται από την Υπηρεσία. 

 

230 ∆ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Αντικατάσταση ή έκδοση νέου 

ταξιδιωτικού εγγράφου 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Στοιχεία Ταξιδιωτικού Εγγράφου που αντικαθίσταται 

 

Στοιχεία Ταξιδιωτικού Εγγράφου που αντικαθίσταται 
Travel document being replaced 

Τύπος* [15] 
Type 
 

|___|___| 

Αριθµός [320] 
Number 

Ηµεροµηνία Λήξης [321] 
Expiry Date 
 

|___|___|______| 
 

� Αόριστη [322] 
Indefinite    
 Validity 

Χώρα Έκδοσης [323] 
Issuing Country 

 

Συµπληρώνονται τα στοιχεία Αριθµός [320], Ηµεροµηνία Λήξης [321] και Χώρα Έκδοσης [323] 

όπως αυτά αναγράφονται στο προηγούµενο ταξιδιωτικό έγγραφο. Σε περίπτωση που η Ηµεροµηνία 

Λήξης ορίζεται ως Αόριστη [322] συµπληρώνεται η αντίστοιχη ένδειξη.  

Το στοιχείο Τύπος [15] συµπληρώνεται από την Υπηρεσία. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ: Στοιχεία νέου Ταξιδιωτικού Εγγράφου 

 

Στοιχεία νέου Ταξιδιωτικού Εγγράφου 
New travel document 

Τύπος* [15] 
Type 
 

|___|___| 

Αριθµός [330] 
Number 

Ηµεροµηνία Λήξης [331] 
Expiry Date 
 

|___|___|______| 
 

� Αόριστη [332] 
Indefinite    
 Validity 

Χώρα Έκδοσης [333] 
Issuing Country 

 

Συµπληρώνονται τα στοιχεία Αριθµός [330], Ηµεροµηνία Λήξης [331] και Χώρα Έκδοσης [333] 

όπως αυτά αναγράφονται στο τρέχον ταξιδιωτικό έγγραφο. Σε περίπτωση που η Ηµεροµηνία Λήξης 

ορίζεται ως Αόριστη [332] συµπληρώνεται η αντίστοιχη ένδειξη.  

Το στοιχείο Τύπος [15] συµπληρώνεται από την Υπηρεσία. 

 

240 ∆ήλωση Αλλαγής Στοιχείων - Καταγγελία σύµβασης εργασίας 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Στοιχεία Εργοδότη 
 

Στοιχεία Εργοδότη 
Employer’s Data 

Εργοδότης [340] 
Employer  

Επωνυµία [341] 
Company name 
 

Α.Φ.Μ. [342] 
Taxpayer’s identification number 
 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 

∆ιεύθυνση [343] 
Address 

Ηµεροµηνία καταγγελίας [344] 
Denunciation date 
 

|___|___|______| 
 

 

Συµπληρώνονται τα στοιχεία Εργοδότης [340] ή Επωνυµία [341], Α.Φ.Μ. [342], ∆ιεύθυνση 

[343] και Ηµεροµηνία Καταγγελίας [344] όπως αυτά αναγράφονται στην καταγγελία σύµβασης 

εργασίας. 

 

310 Γενική Αίτηση 

 

Αίτηση για [350] : 
Application for 
 

 

Στην ένδειξη Αίτηση για [350]: συµπληρώνεται κείµενο που αναλύει το αίτηµα του ενδιαφεροµένου. 
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320 Αίτηση Ενηµέρωσης 

 

Α.Π. αίτησης [360] : 
Reference Number of application  

 

 

Στην ένδειξη Α.Π. Αίτησης [360] συµπληρώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου της αίτησης για την πορεία 

της οποίας ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να ενηµερωθεί. 

 

340 Αίτηση Επίσπευσης 

 

Α.Π. αίτησης [380] : 
Application’s reference number 

Λόγος επίσπευσης [381] : 
Reason for precipitation  

 

 

Στην ένδειξη Λόγος Επίσπευσης [381] συµπληρώνεται περιγραφή του λόγου για τον οποίο ο 

ενδιαφερόµενος επιθυµεί επίσπευση του αιτήµατός του και στην ένδειξη Α.Π. αίτησης [380] ο αριθµός 

πρωτοκόλλου του αιτήµατος του ενδιαφεροµένου που εκκρεµεί. 

 

350 Αίτηση Θεραπείας 

 

Α.Π. προσβαλλόµενης απόφασης [390] : 
Reference number of the decision appealed 

 

 

Στην ένδειξη Α.Π. Προσβαλλόµενης απόφασης [390] συµπληρώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου της 

δυσµενούς απόφασης για την οποία ο ενδιαφερόµενος αιτείται θεραπεία. 

Στην αίτηση επισυνάπτεται υποχρεωτικά υπόµνηµα στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους 

ζητείται η τροποποίηση ή ανάκληση της προσβαλλόµενης απόφασης. 
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360 Αίτηση Παραίτησης 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Λόγος Παραίτησης 

 

Λόγος Παραίτησης 
Reason for renunciation 

� Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας [400] 
Hellenic citizenship acquisition 

� Έξοδος από τη χώρα [401] 
Exit from the country 

� Άλλος λόγος (διευκρινίστε) [402]: 
Other reason (please specify): 

 

Μεταξύ των ενδείξεων Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας [400] και Έξοδος από τη Χώρα [401] ο 

ενδιαφερόµενος επιλέγει εκείνη που καλύπτει το λόγο της παραίτησής του από αίτηµα. Σε περίπτωση 

που ο λόγος δεν καλύπτεται από τις παραπάνω επιλογές, επιλέγεται η ένδειξη Άλλος Λόγος 

(διευκρινίστε) [402] και συµπληρώνεται µε περιγραφή του λόγου παραίτησης από αίτηµα.  

 

Α.Π. Αίτησης [403]: 
Reference Number of application 

 

 

Στην ένδειξη Α.Π. Αίτησης [403] συµπληρώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου της αίτησης από την οποία ο 

ενδιαφερόµενος επιθυµεί να παραιτηθεί. 

 

410 Συµπληρωµατική Αίτηση 

 

Α.Π. σχετικής αίτησης [410] :  
Reference number of the relevant application 

Α.Π. σχετικής αλληλογραφίας [411] : 
Reference number of the relevant documents 

 

Στην ένδειξη Α.Π. σχετικής αίτησης [410] συµπληρώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου της αίτησης για 

την οποία ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει συµπληρωµατικά δικαιολογητικά και στην ένδειξη Α.Π. 

σχετικής αλληλογραφίας [411] συµπληρώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου της σχετικής 

αλληλογραφίας, µε την οποία η αρµόδια Υπηρεσία ενηµέρωσε για την ανάγκη υποβολής πρόσθετων 

δικαιολογητικών. 
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510 Υποβολή Στατιστικών Στοιχείων 

 

Το σύνολο των ενδείξεων συµπληρώνεται κατά δήλωση από τον ενδιαφερόµενο.  

 

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

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

� Έγγαµος [511]  
Married 

� ∆ιαζευγµένος [512]  
Divorced 

� Σε χηρεία [513]  
Widowhood 

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

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

 

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

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

 

Χώρα προηγούµενης διαµονής [518]  
Country of last residence 

∆ιαµονή από ηµ/νία [519] 
Residence from 

∆ιαµονή έως ηµ/νία [520] 
Residence until 

∆ιαµονή µε άδεια [521] 
Residence Permit 

 |___|___|______| |___|___|______| � 

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

 

Οικογενειακή κατάσταση [509] 
Marital status 

� Άγαµος [510]  
Single 

� Έγγαµος [511]  
Married 

� ∆ιαζευγµένος [512]  
Divorced 

� Σε χηρεία [513]  
Widowhood 

 

Η συµπλήρωση των ενδείξεων που αναγράφονται στο έντυπο µε έντονα γράµµατα είναι υποχρεωτική 

(Ηµεροµηνία πρώτης εισόδου στην Ελλάδα [508], Χώρα προηγούµενης διαµονής [518] και 

Οικογενειακή κατάσταση [509-513]). 

 

� Ανιθαγενής [500]  
Non-citizen 

� Αίτηση για πολιτογράφηση στην Ελλάδα [501]  
Application for naturalization 

� Αναγνωρισµένος πρόσφυγας [502]  
Recognised refugee 

� Επικουρική προστασία [503]  
Aid protection 

 

Μεταξύ των ενδείξεων Ανιθαγενής [500], Αίτηση για πολιτογράφηση στην Ελλάδα [501], 

Αναγνωρισµένος πρόσφυγας [502] και Επικουρική προστασία [503], ο ενδιαφερόµενος επιλέγει 

µόνο όποιες από αυτές χαρακτηρίζουν την παρούσα προσωπική του κατάσταση.  

 

Οικογενειακή κατάσταση [509] 
Marital status 

� Άγαµος [510]  
Single 

� Έγγαµος [511]  
Married 

� ∆ιαζευγµένος [512]  
Divorced 

� Σε χηρεία [513]  
Widowhood 

 

� Εργάζοµαι [524]  
I am employed 

� Είµαι άνεργος [525]  
I am unemployed 

� Παίρνω επίδοµα ανεργίας [526]  
Receive Unemployment benefit  

 

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

� Αναλφάβητος [539] Illiterate   

Α’ βάθµια εκπαίδευση [540] Primary school  � � 

Β’ βάθµια εκπαίδευση [541] High school  � � 

Μεταδευτεροβάθµια Εκπαίδευση [542] Post secondary education � � 

Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση [543] University Degree � � 

Μεταπτυχιακές σπουδές [544] Post graduate studies � � 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Σελίδα 23 Από 23 

 

Μητρική γλώσσα [545] 
Native language 

 

Γνώση ελληνικής γλώσσας 
Fluency in Greek 

Καθόλου 
[549] 
None 

Λίγο  
[550] 
A little 

Μέτρια  
[551] 

Moderate 

Καλά 
[552] 
Good 

Πολύ καλά  
[553] 

Very good 

Οµιλία ελληνικής γλώσσας [546] 
Spoken 

� � � � � 

Ανάγνωση ελληνικής γλώσσας [547] 
Reading skills 

� � � � � 

Γραφή της ελληνικής γλώσσας [548] 
Written 

� � � � � 

 

Στις ενδείξεις πολλαπλής επιλογής (Οικογενειακή κατάσταση [509-513], Εργασιακή κατάσταση 

[524-526], Επίπεδο Εκπαίδευσης [536-544] και Γνώση της Ελληνικής γλώσσας [545-553]) ο 

ενδιαφερόµενος επιλέγει µόνο µία από τις προτεινόµενες, εκείνη που χαρακτηρίζει την παρούσα 

προσωπική του κατάσταση.  

Σηµείωση: όσον αφορά την ενότητα πολλαπλών επιλογών Επίπεδο Εκπαίδευσης, ο ενδιαφερόµενος 

επιλέγει το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσής του και µόνον αυτό. 

 


