
 ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

 

ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Α) Άδεια διαμονής για εργασία και επαγγελματικούς λόγους. 

 

 

Α1. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία – παροχή υπηρεσιών ή έργου 
Α2. Εργαζόμενοι ειδικού σκοπού 
Α3. Επενδυτική δραστηριότητα 
Α4. Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης «Μπλε Κάρτα» 

Β) Προσωρινή διαμονή 

 

. 

Β1. Εποχική εργασία 
Β2. Αλιεργάτες 
Β3. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων 
Β4. Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος − μέλος    της Ευρωπαϊκής   
       Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με σκοπό την παροχή υπηρεσίας 
Β5. Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή  
       υπηρεσίας. 
Β6. Αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού 
Β7. Πολίτες τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης. 

Γ) Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς, εξαιρετικούς και άλλους 

λόγους 

 

 

Γ1. Ανθρωπιστικοί λόγοι 
Γ2. Εξαιρετικοί λόγοι 
Γ3. Δημόσιο συμφέρον 
Γ4. Άλλοι λόγοι 

Δ) Άδεια διαμονής για σπουδές, εθελοντική εργασία, έρευνα και 

επαγγελματική κατάρτιση 

 

 

Δ1. Σπουδές 
Δ2. Εθελοντική εργασία 
Δ3. Έρευνα 
Δ4. Επαγγελματική κατάρτιση. 

 

Ε)  Άδεια διαμονής για θύματα εμπορίας ανθρώπων και παράνομης διακίνησης μεταναστών 

ΣΤ) Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση 

 

ΣΤ1. Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας 
ΣΤ2. Μέλη οικογένειας Έλληνα ή ομογενούς 
ΣΤ3. Αυτοτελής άδεια διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας ή ομογενούς 
ΣΤ4. Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα 

Ζ) Άδεια διαμονής μακράς διάρκειας 

 

Ζ1. Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος 
Ζ2. Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς 
Ζ3. Άδεια δεκαετούς διάρκειας 

 
Πού μπορώ να κάνω αίτηση για άδεια διαμονής 

 

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών διαμονής κατατίθενται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης 

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής αυτού/ης που κάνει την αίτηση ή 

στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. (Σύμφωνα με το άρθρο 8 

παρ.2,εδάφιο α’ ν.4251/2014). 



 

 

Στοιχεία για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις όλης της χώρας θα βρείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες. 

www.ypes.gr    και   www.apdattikis.gov.gr 

 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στην Ελλάδα 

 

Οι αρμοδιότητες παραλαβής αιτήσεων χορήγησης και ανανέωσης 

αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών και επίδοσης σχετικών 

εγγράφων των Δήμων Αττικής βρίσκονται στις τέσσερις Διευθύνσεις 

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες, στις Διευθύνσεις 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων των 13 Περιφερειών της Ελλάδας. 
 

 

 

➢ Συμβουλή! Για κάθε απορία σχετικά με τις άδειες, σας 

προτείνουμε να ρωτάτε τις αρμόδιες υπηρεσίες για μεγαλύτερη 

ασφάλεια και όχι να βασίζεστε σε παρόμοιες περιπτώσεις φίλων 

σας. 

 Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α΄, με χωρική αρμοδιότητα τους κατοίκους του 

Δήμου της Αθήνας, 

                 Δ/νση: Σαλαμίνας 2 & Πέτρου Ράλλη, ΑΘΗΝΑ ΤΚ 118 55 

                Τηλεφωνικό κέντρο ΔΑΜ Αθηνών Α΄: 210-34.03.300 

 

 Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, με χωρική 

αρμοδιότητα τους κατοίκους των Δήμων i) Κεντρικού Τομέα: Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας, Γαλατσίου, 

Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα, Ηλιούπολης, Δάφνης- Υμηττού, ii)Δυτικού Τομέα: Αιγάλεω Περιστερίου, 

Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Αγίας Βαρβάρας, Ιλίου, Αγίων Αναργύρων- Καματερού, και iii) Δυτικής Αττικής : 

Ασπροπύργου, Ελευσίνας (Δ. Ελευσίνας – Δ. Μαγούλας), Μάνδρας – Ειδυλλίας (Δ. Μάνδρας –Δ. Βιλίων –

Κ. Οινόης – Δ. Ερυθρών), Μεγάρων (Δ. Μεγάρων –Δ. Νέας Περάμου), Φυλής (Δ. Άνω Λιοσίων – Δ. Φυλής –

Δ. Ζεφυρίου). 
                 Δ/νση: Σαλαμίνας 2 & Πέτρου Ράλλη , ΑΘΗΝΑ ΤΚ 118 55 

                Tηλεφωνικό κέντρο ΔΑΜ Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής : 210-34.03.300 

 

 Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής με χωρική 

αρμοδιότητα τους κατοίκους των Δήμων, i) Βορείου Τομέα: Πεντέλης, Κηφισίας- Νέας Ερυθραίας, 

Μεταμόρφωσης, Λυκόβρυσης- Πεύκης, Αμαρούσιου, Φιλοθέης-ψυχικού, Παπάγου-Χολαργού, Ηρακλείου, 

Νέας Ιωνίας, Βριλησσίων, Αγίας Παρασκευής, Χαλανδρίου, και ii) Ανατολικής Αττικής: Ωρωπού, 

Μαραθώνα, Ραφήνας- Πικερμίου, Διόνυσου, Αχαρνών, Παλλήνης, Παιανίας, Σπάτων-Αρτέμιδας, Κορωπίας, 

Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Λαυρεωτικής, Σαρωνικού, Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης. 
                 Δ/νση: ΨΑΡΡΩΝ 19, ΠΑΛΛΗΝΗ, ΤΚ 153 51 

                Tηλεφωνικό κέντρο ΔΑΜ Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής : 210-66.04.90 

Από 25/8/2014 τα ραντεβού για υποβολή αιτήσεων για χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής θα καθορίζονται 

τηλεφωνικά στις εξής γραμμές: 210 6604 905 και 210 6604 915 από 9:00 έως 14:00 

 

 Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων με χωρική αρμοδιότητα 

τους κατοίκους των Δήμων, i) Νοτίου Τομέα: Γλυφάδας, Ελληνικού- Αργυρούπολης, Αλίμου, Νέας Σμύρνης, 

Μοσχάτου-Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου, Άγιου Δημητρίου και ii) Πειραιώς & Νήσων: Πειραιά, 

Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Νίκαιας – Ρέντη, Κορυδαλλού, Περάματος, Σαλαμίνας, Αίγινας – Αγκιστρίου, 

Τροιζήνας – Μεθάνων, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών . 
                Δ/νση: ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 5, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΚ 185 45 

                Tηλεφωνικό κέντρο ΔΑΜ Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων : 210- 41.41.600 

 

 Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης – Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. 

Στοιχεία Επικοινωνίας:  

Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο 

Τηλ.: 2810.264 168 

Fax: 2810.264 160 

E-mail: allodap@apdkritis.gov.gr 

http://www.ypes.gr/
http://www.apdattikis.gov.gr/
mailto:allodap@apdkritis.gov.gr


 Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Κρήτης 

Στοιχεία Επικοινωνίας:  

Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο 

Τηλ.: 2810. 259380 

 

 

Πού μπορώ να βλέπω σε τι στάδιο βρίσκεται η αίτησή μου 

Αν έχετε πρόσβαση στο Internet, πληκτρολογώντας το επώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου σας μπορείτε να 

εισέρχεστε ο/η ίδιος/α μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: http://pf.emigrants.ypes.gr/pf στο σύστημα και να 

ενημερώνεστε κάθε στιγμή, σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεσή σας. Έτσι αποφεύγετε άσκοπες 

επισκέψεις για απλές πληροφορίες στα γραφεία των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, που οδηγούν στο 

συνωστισμό, στην ταλαιπωρία και στις ουρές αναμονής. Αν δεν έχετε πρόσβαση στο Internet, ρωτήστε τις παραπάνω 

αρμόδιες υπηρεσίες. 

 

Πόσο χρονικό διάστημα ισχύει η άδεια διαμονής: 

Η ισχύς της αρχικής άδειας διαμονής, είναι για 2 χρόνια και η εκάστοτε ανανέωσή της για 3 χρόνια. 

(Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.5 του ν.4251/2014 και με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του ίδιου Κώδικα) 

 

Μπορώ να εργαστώ αν έχω οποιαδήποτε κατηγορία άδειας 

διαμονής 

Εξαρτάται! Σε κάθε άδεια διαμονής που έχει ο καθένας/μια αναγράφεται εάν επιτρέπεται η πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας. 

(Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.3 του ν.4251/2014 και με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του ίδιου Κώδικα) 

Υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλει την αίτηση αρχικής άδειας 

διαμονής κάποιος άλλος αντί για μένα που κάνω την αίτηση: 

Ναι! Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής, η υποβολή συμπληρωματικών 

δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας διαμονής ή της απορριπτικής απόφασης ή άλλων εγγράφων από το δικό 

σας (οικείο) φάκελο, μπορεί να γίνεται είτε με τη δική σας παρουσία στην αρμόδια υπηρεσία, είτε με εκπροσώπησή σας 

από πληρεξούσιο δικηγόρο, είτε από συγγενείς α΄ βαθμού, δηλαδή τους/τις συζύγους σας, τους γονείς σας και τα 
ενήλικα παιδιά σας. (Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.2,εδάφιο β’ ν.4251/2014)  

 
AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (σύμφωνα με το ν.4251/2014) 

 

 

 

Άδεια Διαμονής Εξαρτημένης Εργασίας   
(Αρχική χορήγηση για 2 χρόνια ) 

 2 Φωτογραφίες 

 Φωτοτυπία Διαβατηρίου(1η σελίδα και τελευταία άδεια) 

 Παράβολο για 2 χρόνια 300 € Φωτοτυπία (Παίρνετε το παράβολο από το ΚΕΠ και μετά πληρωμή στην τράπεζα) 

 Βεβαίωση απογραφής Α.Μ.Α ή βιβλιάριο υγείας δημόσιου φορέα σε ισχύ (σε κάθε περίπτωση να έχετε μαζί σας 
ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ) 

 Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας 

 Μισθωτήριο κατοικίας εκτυπωμένο από το taxisnet 

 

 

Ανανέωση άδειας διαμονής εξαρτημένης για 3 χρόνια 

 2 φωτογραφίες 

 Φωτοτυπία Διαβατηρίου(1η σελίδα και τελευταία άδεια) 

 Παράβολο για 3 χρόνια 450 € (Παίρνετε το παράβολο από το ΚΕΠ και μετά πληρωμή στην τράπεζα) 

 Ασφαλιστική ικανότητα εκτυπωμένη από το site του ΙΚΑ (www.ika.gr) χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ 
σας και φωτοτυπία το βιβλιάριο υγείας 

http://www.ika.gr/


 Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας 

 
 

 

 

 

Άδεια Διαμονής Δεκαετούς Διάρκειας 

 2 Φωτογραφίες 

 Φωτοτυπία Διαβατηρίου (1η σελίδα και τελευταία άδεια) 

 Παράβολο για 10 χρόνια 900 € (Παίρνετε το παράβολο από το ΚΕΠ και μετά πληρωμή στην τράπεζα) 

 Ασφαλιστική ικανότητα εκτυπωμένη από το site του ΙΚΑ (www.ika.gr) χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ 
σας και φωτοτυπία το βιβλιάριο υγείας 

 Αποδεικτικό εκκαθαριστικού εφορίας 

 Φωτοαντίγραφα προηγούμενων αδειών διαμονής που να αποδεικνύεται η δεκαετής νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα 
κατά την τελευταία δωδεκαετία 

 

 

 

 

Άδεια Διαμονής Δεύτερης Γενιάς 

(Παιδιά γεννημένα στη Ελλάδα- για 5 χρόνια) 

 2 Φωτογραφίες 

 Φωτοτυπία Διαβατηρίου(1η σελίδα και τελευταία άδεια) 

 Παράβολο δεύτερης γενιάς 300 € (Παίρνετε το παράβολο από το ΚΕΠ και μετά πληρωμή στην τράπεζα) 

 Βιβλιάριο υγείας δημόσιου ασφαλιστικού φορέα ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα 

 Ληξιαρχική πράξη γέννησης 

  

 

 

 

Άδεια Διαμονής Δεύτερης Γενιάς 

(Σχολεία - για 5 χρόνια) 

 2 Φωτογραφίες 

 Φωτοτυπία Διαβατηρίου(1η σελίδα και τελευταία άδεια) 

 Παράβολο δεύτερης γενιάς 300 € (Παίρνετε το παράβολο από το ΚΕΠ και μετά πληρωμή στην τράπεζα) 

 Βιβλιάριο υγείας δημόσιου ασφαλιστικού φορέα ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα 

 Βεβαίωση από το σχολείο (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) επιτυχούς ολοκλήρωσης τουλάχιστον 6 ετών 

 

 

 

 

 

 

 

Επί Μακρόν Διαμένοντος – Ευρωπαϊκή 

Για 5 χρόνια 

 2 Φωτογραφίες 

 Φωτοτυπία των διαβατηρίων των τελευταίων 5 ετών, όλες οι σελίδες 

 Παράβολο επί μακρόν διαμένοντος 400€ (Παίρνετε το παράβολο από το ΚΕΠ και μετά πληρωμή στην τράπεζα) 

 Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς κατοικίας ή μισθωτήριο κατοικίας εκτυπωμένο από το taxisnet 

 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 6.900€ μόνο το τελευταίο εκκαθαριστικό (+10% για το σύνολο των 
προστατευόμενων μελών) 

 Βιβλιάριο ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα όμοια της προηγούμενης άδειας διαμονής 

+ ένα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά 
 Αποδεικτικά νόμιμης δωδεκαετούς διαμονής στην Ελλάδα ή 

 Πιστοποιητικό ελληνικής γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 και πάνω από Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή από Γενική 
Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης επιπέδου Α2+Ιστορία ή 

 Τίτλος αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης από ελληνικό σχολείο ή 

 Τίτλος αποφοίτησης από Λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ή 

 Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα 

http://www.ika.gr/


 

 

 

 

 

Άδεια Διαμονής Σύζυγος Έλληνα Πολίτη 

Αρχική χορήγηση για 5 χρόνια 

 4 Φωτογραφίες 

 Φωτοτυπία του διαβατηρίου (1η σελίδα) 

 Βιβλιάριο Υγείας από δημόσιο φορέα ασφάλισης ή συμβόλαιο ασφάλισης ιδιωτικού φορέα 

 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα 

 Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 Αντίγραφο Εγγράφου που πιστοποιεί τη νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα (Θεώρηση εισόδου τύπου c, βεβαίωση τύπου 
Α’, άδεια διαμονής, ειδική βεβαίωση, ΕΔΤΟ ή Πρόσφυγα) 

 Εκκαθαριστικό Εφορίας 

 Μισθωτήριο κατοικίας εκτυπωμένο από το Taxisnet 

 

 

 

 

Ανανέωση - Μόνιμη Διαμονή 

  

 4 Φωτογραφίες 

 Φωτοτυπία την τελευταία άδεια 

 Φωτοτυπία όλες οι σελίδες του διαβατηρίου ων τελευταίων 5 χρόνων 

 Βιβλιάριο Υγείας σε ισχύ ή συμβόλαιο ιδιωτικής ασφάλισης σε ισχύ 

 Φωτοτυπία ταυτότητας του Έλληνα 

 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 

 

Άδεια Διαμονής Απευθείας ανιόντες Έλληνα ή του ετέρου των 

Συζύγων (Δεν παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας) 

 4 Φωτογραφίες 

 Φωτοτυπία διαβατηρίου + τελευταία άδεια 

 Ασφαλιστική ικανότητα εκτυπωμένη από το site του ΙΚΑ (www.ika.gr) χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ 
σας ή συμβόλαιο ιδιωτικής ασφάλισης 

 Φωτοτυπία ταυτότητας του Έλληνα 

 Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου 

 Ληξιαρχική πράξη γέννησης του Έλληνα ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όπου να προκύπτει ο 

συγγενικός δεσμός 

 Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης από τον Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων. Υπεύθυνη δήλωση ότι 
συντηρούνται από τον Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων + εκκαθαριστικό εφορίας του Έλληνα 

 

 

 

 

 

 

Άδεια Διαμονής σε Ενήλικους Συντηρούμενους  κατιόντες 

άνω των 21 ετών  (Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας) 

 4 Φωτογραφίες 

 Φωτοτυπία το διαβατηρίου (1η σελίδα διαβατήριου+ τελευταία άδεια) 

 Ασφαλιστική ικανότητα εκτυπωμένη από το site του ΙΚΑ (www.ika.gr) χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ 
σας ή συμβόλαιο ιδιωτικής ασφάλισης σε ισχύ 

 Φωτοτυπία ταυτότητας του Έλληνα πολίτη 

 Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου 

 Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός με τον 
Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων 

 Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης από τον Έλληνα 

http://www.ika.gr/
http://www.ika.gr/


 

 

 

 

Ανανέωση Άδειας (Δελτίο Νόμιμης Διαμονής) 

 4 Φωτογραφίες 

 Φωτοτυπία όλες τις σελίδες των διαβατηρίων των τελευταίων 5 ετών 

 Ασφαλιστική ικανότητα εκτυπωμένη από το site του ΙΚΑ (www.ika.gr) χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ 
σας ή συμβόλαιο ιδιωτικής ασφάλισης 

 Φωτοτυπία ταυτότητας του Έλληνα πολίτη 

 Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι δεν έχει αλλάξει οικογενειακή κατάσταση 

 

 

 

 

 

Σύζυγος Ευρωπαίου Πολίτη 

( Αρχική χορήγηση για 5 χρόνια ) 

 4 Φωτογραφίες 

 Φωτοτυπία 1η σελίδα διαβατηρίου 

 Βιβλιάριο Υγείας από δημόσιο φορέα σε ισχύ ή συμβόλαιο ασφάλισης ιδιωτικού φορέα 

 Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου, επικυρωμένη και μεταφρασμένη από το υπουργείο εξωτερικών 

 Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής του ευρωπαίου πολίτη ή αντίγραφο του δελτίου μόνιμης 
διαμονής του ευρωπαίου πολίτη 

 Τελευταίο εκκαθαριστικό Εφορίας 

 Μισθωτήριο κατοικίας εκτυπωμένο από το Taxisnet 

 

 

 

Αυτοτελή Άδεια Διαμονής 

(Για 3 χρόνια 18-21 και 21-24) 

 2 Φωτογραφίες 

 Φωτοτυπία 1η σελίδα διαβατηρίου + τελευταία άδεια 

 Ασφαλιστική ικανότητα εκτυπωμένη από το site του ΙΚΑ (www.ika.gr) χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ 
σας ή συμβόλαιο ασφάλισης ιδιωτικού φορέα 

 Παράβολο για 3 χρόνια 450€ (ΑΠΟ ΚΕΠ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 

 Εκκαθαριστικό Εφορίας 

 

 

 

 

Προσωποπαγής 'Άδεια Διαμονής 

 2 Φωτογραφίες 

 Φωτοτυπία 1η σελίδα διαβατηρίου + τελευταία άδεια 

 Ασφαλιστική ικανότητα εκτυπωμένη από το site του ΙΚΑ (www.ika.gr) χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ 

σας ή συμβόλαιο ασφάλισης ιδιωτικού φορέα 
 Εκκαθαριστικό Εφορίας (ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΑΡΚΩΝ ΠΟΡΩΝ) 

 Απόφαση διαζυγίου όπου ο γάμος διήρκησε 3 τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα ή ληξιαρχική 
πράξη θανάτου ή δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων στον πολίτη 3ης χώρας. 

 

 

 

 

 

 

Άδεια Διαμονής Για Σπουδές- Επαγγελματική Κατάρτιση 

 2 Φωτογραφίες 

 Φωτοτυπία διαβατηρίου+ VISA ΤΥΠΟΥ D (ΣΠΟΥΔΕΣ) 

 Παράβολο για ένα χρόνο 150€ (ΕΚΤΟΣ ΑΝ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΟΝ 1 ΧΡΟΝΟ, ΤΟΤΕ 
ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ) 

 Βιβλιάριο Υγείας από το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ασφαλιστήριο συμβολαίου ιδιωτικού φορέα 

 Βεβαίωση εγγραφής από το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός/η προς εγγραφή 

 Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού που φαίνεται ότι διαθέτει επαρκείς πόρους ο/η ενδιαφερόμενος/η για την 

http://www.ika.gr/
http://www.ika.gr/
http://www.ika.gr/


κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης (ΒΑΣΕΙ Ν.4251 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 400€ /ΜΗΝΑ) 

 Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι κάτω των 18 απαιτείται συναίνεση των γονέων 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ,ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ειδικές Βεβαιώσεις Νόμιμης Διαμονής 

ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

 3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 Φωτοτυπία διαβατηρίου 

 Φωτοτυπία απορριπτικής απόφασης 

 Φωτοτυπία απόφασης αναστολής ή προσωρινής διαταγής αναστολής από διοικητικό δικαστήριο 

 Παράβολο για 1 χρόνο 150€(ΑΠΟ ΚΕΠ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 

 Μισθωτήριο κατοικίας εκτυπωμένο από το Taxisnet 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
 3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 Φωτοτυπία διαβατηρίου 

 Φωτοτυπία απορριπτικής απόφασης 

 Φωτοτυπία προηγούμενη ειδική βεβαίωση 

 Παράβολο για 1 χρόνο 150€(ΑΠΟ ΚΕΠ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 

 Μισθωτήριο κατοικίας εκτυπωμένο από το Taxisnet 

 

 

 

Άδεια Διαμονής Γονέα Ανήλικου Ημεδαπού 

 3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 Φωτοτυπία διαβατηρίου (1η σελίδα + τελευταία άδεια) 

 Βιβλιάριο Υγείας από δημόσιο φορέα σε ισχύ ή συμβόλαιο ασφάλισης ιδιωτικού φορέα 

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

 Μισθωτήριο κατοικίας εκτυπωμένο από το Taxisnet 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Α. Πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται ή διαμένουν νόμιμα   

     στην Ελλάδα για έναν από τους λόγους του Ν.4251/2014 και   

     αιτούνται τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής, ο  

     τύπος της οποίας παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης σε  

     ιδιωτικό φορέα ασφάλισης, υποχρεούνται κατά την  

    ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος, να  

    υποβάλλουν: 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

α) Ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συναφθεί στην αλλοδαπή εφόσον ρητά αναφέρουν ότι         καλύπτουν 

τον ενδιαφερόμενο για όσο διάστημα διαμένει στην Ελλάδα ή 
β) Ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνάπτονται στην Ελλάδα 

Β. Οι καλύψεις των ασφαλιστήριων συμβολαίων προκειμένου   

     να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 6 περ. (ε)του   

     Ν.4251/2014, αφορούν σε: 

• Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας από ατύχημα το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα 

πρέπει να ανέρχεται σε ποσό  τουλάχιστον 15.000 ευρώ ετησίως σε συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ' 

ανώτατο όριο 



• Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται 

σε ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου  20% κατ' ανώτατο όριο 

• Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 

τουλάχιστον 10.000 ευρώ. 

Γ. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν θα γίνονται δεκτά σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν απαλλαγές και ειδικές πρόσθετες συμφωνίες. 

 

Δ. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να καλύπτουν χρονικό διάστημα ενός έτους. Εάν η διάρκεια του τίτλου διαμονής υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, αυτό θα   

     προσκομίζεται υποχρεωτικά ανά έτος. 

 

Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Σκοπός της Μεταφραστικής Υπηρεσίας είναι η έγκυρη μετάφραση δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων. Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα μεταφράζονται εφόσον φέρουν την σφραγίδα της Σύμβασης 

της Χάγης (APOSTILLE) στην περίπτωση που προέρχονται από Αρχή χώρας συμβεβλημένης στην Σύμβαση της Χάγης, σε κάθε άλλη περίπτωση εφόσον φέρουν θεώρηση από την Ελληνική 

Προξενική Αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου ή από την Προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Τμήμα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑ του Υπουργείου 

Εξωτερικών ή το αντίστοιχο Γραφείο Επικυρώσεων στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (Υ.ΔΙ.Σ.) Θεσσαλονίκης (Διοικητήριο) (για την επικύρωση της υπογραφής των διαπιστευμένων 

υπαλλήλων των ξένων Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών στην Ελλάδα). 

Για έγγραφα εκδοθέντα από Αλβανία, Γεωργία, Κιργιζία (Kyrgyzstan), Μογγολία, Περού και Ουζμπεκιστάν, χώρες για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρησή 

τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις αυτές, η επικύρωση γίνεται μόνον από την οικεία Ελληνική Προξενική Αρχή. Για χώρες εκτός Σύμβασης 
της Χάγης απαιτείται επίσης επικύρωση από Ελληνική Προξενική Αρχή. 

Αν το έγγραφο προέρχεται από ξένη Διπλωματική ή Προξενική Αρχή στην Ελλάδα, απαιτείται επικύρωση από το Τμήμα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑ του ΥΠ.ΕΞ. ή λόγω εδαφικής αρμοδιότητας 

από το Τμήμα Επικυρώσεων της ΥΔΙΣ Θεσσαλονίκης, εκτός των περιπτώσεων που το έγγραφο απαλλάσσεται της υποχρέωσης επικύρωσης λόγω διμερούς ή πολυμερούς Συμφωνίας που 
δεσμεύει την Ελλάδα, (πχ Σύμβαση Λονδίνου). 

Για την μετάφραση ελληνικών δημοσίων εγγράφων, που θα κατατεθούν σε χώρες του εξωτερικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα έγγραφα να είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα από τον 

εκδότη. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί, βάσει των ισχυουσών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, από την Εκδούσα Αρχή για την νόμιμη διαδικασία επικύρωσης, 

αναλόγως της χώρας τελικού προορισμού των εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη για την ύπαρξη της απαραίτητης επικύρωσης επί ελληνικών εγγράφων που θα σταλούν στο εξωτερικό 
βαρύνει τον αιτούντα την μετάφραση και μόνον. 

Ειδικότερα, εάν το ελληνικό δημόσιο έγγραφο πρόκειται να κατατεθεί σε χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέλος στην Σύμβαση της Χάγης, πρέπει να έχει λάβει την απαιτούμενη επικύρωση 

(σφραγίδα APOSTILLE), εάν όχι (ή εάν για την χώρα αυτή υπάρχει ελληνική επιφύλαξη) να επικυρωθεί από την καθ΄ ύλην αρμόδια Ελληνική Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής του 

αρμοδίου οργάνου και ακολούθως από το Τμήμα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑ ή το αντίστοιχο Γραφείο Επικυρώσεων από την Υ.ΔΙ.Σ Θεσσαλονίκης. 

Δημόσια έγγραφα θεωρούνται τα προβλεπόμενα από την Σύμβαση της Χάγης 

Ώρες συναλλαγής με το κοινό: 09:00-13:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 
Τμήμα 1: Αλβανικής & Ανατολικής Ευρώπης, τηλ/να: 210-3285743, 210-3285748, 210-3285747 

Τμήμα 2: Αγγλικής, Εβραϊκής & Κινεζικής, τηλ/να 210-3285731, 210-3285737, 210-3285732 

Τμήμα 3: Αραβικής & Δυτικής Ευρώπης, τηλ/να 210-3285723, 210-3285726, 210-3285730 

Τμήμα 4: Υπηρεσιακών Μεταφράσεων Δημοσίου, τηλ/να 210-3285712, 210-3285764, 210-3285760 
ΦΑΞ: 210-3285777 

http://www.mfa.gr/kep-politon-kai-apodimon-ellinon.html


Σημείωση! 

Η Μεταφραστική Υπηρεσία βεβαιώνει μόνον το γνήσιο της υπογραφής των μεταφραστών/τριων. Οι μεταφραστές/τριες είναι υπεύθυνοι για την απόδοση της μετάφρασης. Οι μεταφράσεις 

σφραγίζονται και συρράπτονται με τα έγγραφα που κατατίθενται προς μετάφραση, ώστε να αποτελούν ενιαίο σώμα. Αντίγραφα της μετάφρασης μπορούν να ζητούνται κατά την αρχική αίτηση. 

Δεν αναλαμβάνεται η μετάφραση κειμένων για τα οποία υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες που πρόκειται να προσκομίσουν προς μετάφραση τίτλους 
σπουδών, ταυτότητες, διαβατήρια και άδειες οδήγησης να τα καταθέτουν μόνον σε μορφή επικυρωμένων αντιγράφων. 

Η Μεταφραστική Υπηρεσία παρέχει πάσης φύσεως μεταφραστικές υπηρεσίες στις κάτωθι γλώσσες: 

Αγγλική                            

Αλβανική                          

Αραβική                            

Βουλγαρική                       

Γαλλική                              

Γερμανική                          

Γεωργιανή                         

Εβραϊκή                             

Ισπανική                            

Ιταλική                               

Κροατική                           
Μολδαβική                        

Ολλανδική                

Ουγγρική 

Ουκρανική 

Πολωνική 

Πορτογαλική 

Ρουμανική 

Ρωσική 

Σερβική 

Σουηδική 

Τουρκική 

Τσέχικη 
Φλαμανδική 

 

Κατηγορίες Εγγράφων και Κόστος ανά 

σελίδα μετάφρασης 

Κατηγορίες 

Εγγράφων 
Απλή Διαδικασία Επείγουσα Διαδικασία 

Α 8,50 € 12,00 € 

Β 9,50 € 14,00 € 

Γ 14,00 € 20,00 € 

Δ 15,00 € 21,00 € 

 

 

 

 

 

Διεκπεραίωση αιτημάτων μέσω του Τμήματος 

Αλληλογραφίας 

Οι πολίτες οι οποίοι αδυνατούν να προσέλθουν στη Μεταφραστική Υπηρεσία δύνανται να στείλουν τα έγγραφα προς μετάφραση 

κάνοντας χρήση υπηρεσιών ιδιωτικών εταιρειών, επιβαρυνόμενοι/ες με το σχετικό κόστος και δίνοντας στους ανωτέρω τις σχετικές 

οδηγίες. Οι ενδιαφερόμενοι/ες εφόσον βεβαιωθούν για την ύπαρξη των απαραίτητων επικυρώσεων, εν συνεχεία παραδίδουν την αίτησή 

τους, τα έγγραφα και το αντίτιμο της μετάφρασης στον ταχυμεταφορέα, ο οποίος θα παραδώσει στην Υπηρεσία τα έγγραφα και εν 

συνεχεία θα τα παραλάβει προς επιστροφή την ημέρα που θα έχει ορισθεί στην σχετική απόδειξη. Να ληφθεί υπόψη ότι επικύρωση η 

οποία τίθεται επί χωριστής σελίδας θεωρείται επιπλέον σελίδα μετάφρασης. Οι αλλοδαποί/ες θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτησή τους 
και από σχετικό αποδεικτικό στοιχείο για την νόμιμη παραμονή τους στην χώρα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Παρακαλούνται οι συναλλασσόμενοι με την Μεταφραστική Υπηρεσία, σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του 

αιτούντος τις μεταφράσεις, να προσκομίζουν σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση τόσο κατά την κατάθεση όσο και κατά την 

παραλαβή των εγγράφων. 
Η διεύθυνση αποστολής είναι : ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΑΡΙΩΝΟΣ 10, Ψυρρή - 10554 ΑΘΗΝΑ 

 


