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Ιθαγένεια – Πολιτογράφηση   
 

Ιθαγένεια ή υπηκοότητα ονομάζεται νομικά η ιδιότητα του πολίτη, για την ακρίβεια ο νομικός δεσμός 

του ατόμου με το κράτος στο οποίο ανήκει. Κάθε άνθρωπος αποκτά ιθαγένεια τη στιγμή που γεννιέται, 

κατά κανόνα την ίδια με έναν από τους γονείς του (δίκαιο του αίματος) ή υπό προϋποθέσεις του τόπου 

γέννησής του (δίκαιο του εδάφους). Κατά τη διάρκεια της ζωής του ενδέχεται να αποκτήσει νέα 

ιθαγένεια οικειοθελώς – η διαδικασία αυτή ονομάζεται πολιτογράφηση. 

 

Η κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας επέρχεται:  

Τα αρμόδια όργανα για την λήψη των αποφάσεων περί κτήσης, απώλειας, επανάκτησης ή αμφισβήτησης 

της  Ελληνικής ιθαγένειας είναι ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.1 και 2 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας τα θέματα 

ιθαγένειας υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών ενώ η κτήση ή μη της Ελληνικής 

ιθαγένειας διαπιστώνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

• Με πολιτογράφηση                                                                   

• Για ειδικούς λόγους 

• Με τη γέννηση 

• Με φοίτηση                                                               

• Με υιοθεσία 

• Με αναγνώριση                                   

• Με κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις 

• Με τιμητική πολιτογράφηση 

Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης και εξουσιοδοτική διάταξη 

1. Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση πρέπει:  

• Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη. 

• Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική ιστορία και γεωγραφία, τον ελληνικό πολιτισμό και τις 

συνήθειες του ελληνικού λαού, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών του πολιτεύματος 

της Χώρας. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B5%CE%B4%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7
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• Να έχει την ικανότητα να συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της Χώρας, 

σεβόμενος τις θεμελιώδεις αρχές που τη διέπουν. 

• Να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας, έχοντας την καταστήσει 

συνεχές κέντρο των βιοτικών του δραστηριοτήτων. 

Για τη διακρίβωση της οικονομικής ένταξης του αιτούντος λαμβάνονται υπόψη η ύπαρξη σταθερής 

εργασίας στη Χώρα και η εν γένει οικονομική του δραστηριότητα, αλλά και η διαρκής εκπλήρωση των 

φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών του απέναντι στην Πολιτεία. Για τη διακρίβωση της 

κοινωνικής ένταξης του αιτούντος λαμβάνονται υπόψη ιδίως η διαμόρφωση συγγενικού δεσμού με 

Έλληνα πολίτη, η εξοικείωση του με τα ήθη και έθιμα της ελληνικής κοινωνίας, η συμμετοχή του σε 

εθελοντικές δραστηριότητες, αθλητικές ομάδες, δραστηριότητες του δήμου και εκδηλώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών. 

2.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία που αποτελούν τεκμήρια 

οικονομικής και κοινωνικής ένταξης του αιτούντος για την εξεταζόμενη, κατά περίπτωση, χρονική 

περίοδο.». 

  

Διαδικασία πολιτογράφησης 

1.Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας καλείται να συμμετάσχει σε γραπτή 

δοκιμασία, προκειμένου να πιστοποιηθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων των περ. α' και β' του άρθρου 

5Α. Προϋπόθεση συμμετοχής στη γραπτή δοκιμασία αποτελεί η καταβολή εξέταστρου ύψους εκατόν 

πενήντα (150) ευρώ. Για την πιστοποίηση αυτή, ο αλλοδαπός οφείλει να ανταποκριθεί επιτυχώς σε 

εξετάσεις ελληνικής γλώσσας επιπέδου ανάλογου του Β1 στην κατανόηση και παραγωγή του προφορικού 

και του γραπτού λόγου, καθώς και σε εξέταση γνώσεων στοιχείων ελληνικής ιστορίας και γεωγραφίας, 

ελληνικού πολιτισμού και θεσμών του πολιτεύματος της Χώρας. Οι ανωτέρω θεματικές ενότητες 

εξετάζονται μέσω τυχαίας επιλογής από τράπεζα θεμάτων τουλάχιστον εκατό (100) κειμένων με τις 

ασκήσεις τους ως προς την κατανόηση και παραγωγή λόγου και τριακοσίων (300) ερωτήσεων-θεμάτων 

για τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα. Η τράπεζα θεμάτων δημιουργείται και τηρείται με μέριμνα και 

ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω του 
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ιστοτόπου του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα για τη γλωσσική εξέταση, η τράπεζα θεμάτων 

δύναται να διαμορφωθεί με τη συμμετοχή του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. 

2.Η συμμετοχή στις εξετάσεις θεωρείται επιτυχής, όταν ο υποψήφιος συγκεντρώσει το εβδομήντα τοις 

εκατό (70%) της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας τόσο κατά την εξέταση της γλώσσας, όσο και κατά την 

εξέταση των λοιπών ενοτήτων της παρ. 1. Επιτυχημένο αποτέλεσμα στη γλωσσική εξέταση θεωρείται 

τουλάχιστον το ποσοστό 66% και στα λοιπά γνωστικά αντικείμενα το πενήντα τοις εκατό (50%).  

 

Μπορούμε να σας στηρίξουμε σε όλα τα στάδια της διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθήσετε 

προκείμενου να σας χορηγηθεί η Ελληνική ιθαγένεια. 

Σας βοηθάμε να συλλέξετε τα απαιτούμενα έγγραφα, να τα καταθέσουμε στην Αρμόδια Υπηρεσία, να 

επιβλέψουμε την πορεία του φακέλου σας, να κάνουμε αίτηση επίσπευσης εφόσον υπάρχουν οι νόμιμες 

προϋποθέσεις και να συνδράμουμε σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την εξέταση του φακέλου 

σας από τα αρμόδια όργανα. 
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Άδεια διαμονής 
 

Ποτέ ξανά η διαδικασία για την χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής σας στην Ελλάδα δεν ήταν πιο 

εύκολη!  

Με μακρά εμπειρία σε θέματα νομιμοποίησης αλλοδαπών, το δικηγορικό γραφείο «Άρτεμις Λέφτερ & 

Συνεργάτες» προσφέρει ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την απόκτηση κάθε 

είδους άδειας διαμονής πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα.   

Λαμβάνοντας υπόψη την μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα κάθε υπόθεσης, οι έμπειροι συνεργάτες 

μας θα σας καθοδηγήσουν βήμα βήμα καθ’ όλη την διαδικασία από την συγκέντρωση δικαιολογητικών, 

κατάθεση φακέλου και μέχρι την έκδοση της άδειας διαμονής σας στην Ελλάδα και θα προβούν στις 

κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσουμε τα μέγιστα για εσάς συμφέροντα.    

Με εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν το δίκαιο αλλοδαπών και μετανάστευσης, σας συμβουλεύουμε 

σχετικά με την απόκτηση και ανανέωση οποιασδήποτε άδειας διαμονής που προβλέπεται από την 

ελληνική νομοθεσία. Επίσης σας εκπροσωπούμε ενώπιον κάθε υπηρεσίας αλλοδαπών στην Ελλάδα ή 

προξενεία και ενώπιον των ελληνικών διοικητικών δικαστηρίων, όπου, σε περίπτωση αποφάσεων 

απόρριψης χορήγησης και ανανέωσης αδειών παραμονής, προβαίνουμε στην διαδικασία κατάθεσης και 

εκδίκασης αιτήσεων ακύρωσης και αναστολής. 

Ελέγχουμε τα στοιχεία σας και σας ενημερώνουμε άμεσα για ποιο είδος άδειας διαμονής μπορείτε 

να κάνετε αίτηση, τι σας συμφέρει καλύτερα και ποια χαρτιά χρειάζονται! 

Ενδεικτικά, οι κυριότερες κατηγορίες αδειών διαμονής είναι: 

• Άδεια διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα άτομα 

• Άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα 

• Άδεια διαμονής για εξαρτώμενα μέλη οικογένειας διπλωματικών υπαλλήλων 

• Άδεια διαμονής για τους μακρόν διαμένοντος 

• Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση 

• Άδεια διαμονής για λόγους υγείας 

• Άδεια διαμονής με σκοπό την εποχιακή ή εξαρτημένη εργασία 



 

 

5 

• Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους 

• Άδεια διαμονής λόγο άσκησης μοναχικού βίου 

• Άδεια διαμονής για σπουδές 

• Άδεια διαμονής για στελέχη
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ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αδεια για ολιγοήμερη παραμονή Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α 
που χειρίζονται θέματα 
αλλοδαπών. 

α) Αίτηση 
β) Ισχυρό διαβατήριο        
γ) Αποδεικτικά στοιχεία περί της 
ύπαρξης εξαιρετικών λόγων για την 
παράταση της παραμονής, καθώς και 
αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτών 
διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης 
στη χώρα μας 

2. Βεβαίωση εγγραφής πολιτών Ε.Ε. 
για άσκηση ΜΗ μισθωτής 
δραστηριότητας-ελευθ. Παροχής 
υπηρεσιών. 

Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α 
που χειρίζονται θέματα 
αλλοδαπών. 

α) Αίτηση    
β) Έγγραφο με βάση το οποίο ο αιτών 
εισήλθε στην Ελλάδα  
γ) έγγραφο από το οποίο προκύπτει η 
άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής 
δραστηριότητας   
δ) τρεις(3) φωτογραφίες 

3. Βεβαίωση εγγραφής πολιτών Ε.Ε. 
για άσκηση έμμισθης 
δραστηριότητας 

Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α 
που χειρίζονται θέματα 
αλλοδαπών.  

α) Αίτηση  
β) Έγγραφο με βάση το οποίο ο αιτών 
εισήλθε στη χώρα μας    
γ) Βεβαίωση πρόσληψης εργοδότη ή 
άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την 
άσκηση μισθωτής δραστηριότητας 
δ) τρεις(3) φωτογραφίες 

4. Βεβαίωση εγγραφής πολιτών Ε.Ε., 
όταν είναι μέλη οικογένειας πολίτη 
της Ε.Ε. 

Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α 
που χειρίζονται θέματα 
αλλοδαπών.  

α) Αίτηση  
β) Έγγραφο με βάση το οποίο ο αιτών 
εισήλθε στη Χώρα μας    
γ) επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί την 
ύπαρξη δεσμού συγγενείας 
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δ) φ/φο της βεβαίωσης εγγραφής του 
πολίτη που συνοδεύουν ή έρχονται να 
συναντήσουν 
ε) φ/φο πιστοποιητικού γέννησης 
τέκνων ή αντίστοιχο πιστ/κό ηλικίας 
(ανήλικα τέκνα) 
στ) `Ανω του 21ου έτους τέκνα και 
ανιόντες έγγραφο που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του Κράτους προέλευσης 
ή καταγωγής που αποδεικνύει   ότι τα 
πρόσωπα αυτά συντηρούνται από τον 
πολίτης της Ένωσης ή ζουν μαζί του 
στην ίδια στέγη στο Κράτος αυτό           
ζ) τρεις(3) φωτογραφίες 

5. Βεβαίωση εγγραφής για σπουδές Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α 
που χειρίζονται θέματα 
αλλοδαπών. 

α) Αίτηση    
β) Έγγραφο με βάση το οποίο ο αιτών 
εισήλθε στη Χώρα μας       
γ) απόδειξη εγγραφής σε εκπ/κό ίδρυμα 
και για πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και 
διάθεση επαρκών πόρων 
δ) τρεις (3) φωτογραφίες 

6. Βεβαίωση εγγραφής πολιτών Ε.Ε., 
για άλλους λόγους  

Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α 
που χειρίζονται θέματα 
αλλοδαπών.  

α) Αίτηση  
β) Έγγραφο με βάση το οποίο ο αιτών 
εισήλθε στη Χώρα μας   
γ) Αποδεικτικά στοιχεία ότι τόσο αυτοί 
όσο και τα μέλη οικογένειας τους 
διαθέτουν υγειονομική ασφάλιση και 
επαρκείς πόρους 
δ) τρεις (3) φωτογραφίες 

7. Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α α) Αίτηση  
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διαμονής πολίτη Ε.Ε. που χειρίζονται θέματα 
αλλοδαπών. 

β) Έγγραφο με βάση το οποίο ο αιτών 
εισήλθε στη Χώρα μας   
γ) Έγγραφα που πιστοποιούν την 5ετή 
διαμονή τους στην Ελλάδα (άδειας 
διαμονής κ.λπ.). 
δ) τρεις (3) φωτογραφίες 

8. Ειδικό δελτίο ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ομογενείς 
πολίτες Αλβανίας ή μέλη 
οικογενειών τους. 

Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α 
που χειρίζονται θέματα 
αλλοδαπών. 

α) Αίτηση      
β) Ισχυρό ταξιδιωτικό έγγραφο με ισχυρή 
προξενική θεώρηση, γ) πιστοποιητικό 
γάμου 
δ) πιστοποιητικό γέννησης 
ε) έξι (6) φωτογραφίες 

9. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας 
Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.) σε Ομογενείς 
προερχόμενους από τ. Ε.Σ.Σ.Δ. 

Α.Δ. Χώρας και Δ/νσεις Ασφαλείας 
Αττικής και Θεσσαλονίκης 

α) Αίτηση          
β) Διαβατήριο     
γ) Πιστοποιητικό γέννησης          
δ) >>γάμου          
ε) >> οικογενειακής κατάστασης      
στ) Εσωτερικό διαβατήριο, εφόσον 
υπάρχει   
ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που 
αποδεικνύει την Ελληνική Καταγωγή         
η) Βεβαίωση της αστυνομικής ή 
Ελληνικής προξενικής αρχής του τόπου 
κατοικίας του αιτούντος, περί της 
δακτυλοσκόπησής του                  
θ) Τρεις (3) φωτογραφίες.             Τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται 
νομίμως επικυρωμένα στο πρωτότυπο 
και σε επίσημη μετάφραση. 

10. Άδεια παραμονής ή Δελτίο Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α α) Αίτηση          
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Ταυτότητας Αλλοδαπού. που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών β) Ισχυρό ταξιδιωτικό έγγραφο           
γ)τρεις (3) φωτογραφίες 

11. Ειδικό δελτίο αιτούντος άσυλο 
αλλοδαπού, το οποίο ισχύει για έξι 
(06) μήνες και ανανεώνεται μέχρι 
περαίωσης εξέτασης αιτήματος 
ασύλου (ροζ κάρτα). 

Τμήματα Ασύλου των Διευθύνσεων 
Αλλοδαπών στους νομούς Αττικής 
και Θεσσαλονίκης και Τμήματα ή 
Υποδ/νσεις Ασφαλείας των 
Αστυνομικών Διευθύνσεων της 
Χώρας. 

α) Αίτηση          
β) Μία (1) φωτογραφία 

12. Άδεια παραμονής 5ετούς ισχύος 
(λευκή) και ειδικό δελτίο 
ταυτότητας αλλοδαπού φυγάδα 
(κίτρινο), σε αναγνωρισμένους 
πρόσφυγες. 

Τμήματα Ασύλου των Διευθύνσεων 
Αλλοδαπών στους νομούς Αττικής 
και Θεσσαλονίκης και Τμήματα ή 
Υποδ/νσεις Ασφαλείας των 
Αστυνομικών Διευθύνσεων της 
Χώρας. 

α) Μία (1) φωτογραφία Προϋπόθεση 
Απόφαση περί χορήγησης της 
προσφυγικής ιδιότητας. 

13. Ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής 
αλλοδαπού, που δεν έχει 
αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας 
ετήσιας διάρκειας (ανθρωπιστικό). 

Τμήματα Ασύλου των Διευθύνσεων 
Αλλοδαπών στους νομούς Αττικής 
και Θεσσαλονίκης και Τμήματα ή 
Υποδ/νσεις Ασφαλείας των 
Αστυνομικών Διευθύνσεων της 
Χώρας. 

α) Μία (1)φωτογραφία Προϋπόθεση 
Απόφαση μη αναγνώρισης της 
προσφυγικής ιδιότητας. 

14. Βεβαίωση δακτυλοσκόπησης 
Ομογενών προερχομένων από 
Χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. 

Αστυν. Τμήματα ή Τμήματα 
Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του 
ενδιαφερομένου. 

α) Αίτηση          
β) Δύο (2) ασπρόμαυρες φωτογραφίες, 
πρόσφατης έκδοσης, διαστάσεων 
0,036Χ0,036       
γ) Ταξιδιωτικό έγγραφο βάσει του 
οποίου ο αιτών εισήλθε στη Χώρα μας, 
με τα στοιχεία ταυτότητας να 
αποδίδονται με λατινικούς 
χαρακτήρες       
δ) Εάν στο ταξιδιωτικό έγγραφο τα 
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στοιχεία δεν αποδίδονται με λατινικούς 
χαρακτήρες, τότε απαιτείται 
επικυρωμένο αντίγραφο της αρμόδιας 
προξενικής αρχής της χώρας του, στο 
οποίο τα στοιχεία ταυτότητός του θα 
αποδίδονται στη λατινική. 

15. Πιστοποιητικό μη απέλασης 
αλλοδαπού, που έχει υποβάλλει 
αίτηση για πολιτογράφηση. 

Τμήματα αλλοδαπών και Α/Τ ή Τ/Α 
που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών 

α) Αίτηση          
β) `Αδεια παραμονής σε ισχύ 

16. Ειδικό ταξιδιωτικό έγγραφο (Τ.DV) 
για πρόσφυγες-ανιθαγενείς. 

Διεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α. α) Αίτηση          
β) Δύο(2) πρόσφατες φωτογραφίες     
γ) Παράβολο χαρτοσήμου Ατομικό 
ετήσιας διάρκειας 4,4 + 20% ΟΓΑ=5,28 
ΕΥΡΩ Ατομικό Διετούς διάρκειας 8,8 + 
20% ΟΓΑ= 10,56 ΕΥΡΩ Οικογενειακό 
ετήσιας διάρκειας 8,8 + 20% ΟΓΑ= 10,56 
ΕΥΡΩ Οικογενειακό διετούς διάρκειας 
17,61 + 20% ΟΓΑ= 21,13 ΕΥΡΩ       
δ) Έγγραφη συγκατάθεση γονέων ή του 
έχοντος την επιμέλεια για ανηλίκους 
κάτω των 18 ετών. 
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Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για χορήγηση αδειών διαμονής 

 

Άδεια διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα άτομα 

Σε υπηκόους τρίτων χωρών χορηγείται άδεια διαμονής για δύο έτη, εφόσον έχουν λάβει 

ειδική θεώρηση εισόδου (visa τύπου D από το ελληνικό προξενείο της χώρας τους) και 

διαθέτουν επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη 

των δαπανών διαβίωσης τους, για το διάστημα που παραμένουν στην Ελλάδα. Αυτή η 

κατηγορία άδειας διαμονής έχει διάρκεια ισχύος δύο έτη και μπορεί να ανανεωθεί μετά την 

πάροδο αυτών ανά τριετία, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. 

Σημειώνεται ότι η εν λόγω άδεια διαμονής δεν παρέχει πρόσβαση στην ελληνική αγορά 

εργασίας. 

Μέλη οικογενείας 

Οι υπήκοοι αυτοί, μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειας τους 

(σύζυγοι, παιδιά), στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, ατομική άδεια διαμονής 

που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Η προϋπόθεση των 

επαρκών πόρων διαβίωσης θα πρέπει να συντρέχει είτε στο πρόσωπο του κάθε μέλους της 

οικογενείας είτε αθροιστικά για όλα τα μέλη αυτής. 

Επαρκείς πόροι 

Το ύψος των επαρκών πόρων, ορίζεται, κατ` ελάχιστο στα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ 

μηνιαίως. Στην περίπτωση που ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας συνοδεύεται και από τα 

μέλη της οικογένειάς του, το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 

15% για κάθε τέκνο. Το ύψος των πόρων αποδεικνύεται από σύνταξη του εξωτερικού, 

τραπεζικό λογαριασμό ή αποδεικτικά ότι διαθέτουν εξ ιδίων ικανά οικονομικά μέσα, 

νόμιμης προέλευσης, για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής τους χωρίς, κατά το 

διάστημα παραμονής τους στην Ελλάδα, να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν 

ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. 
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Δικαιολογητικά 

1. Αίτηση χορήγησης άδειας παραμονής, η οποία συμπληρώνεται προσεκτικά από το 

δικηγορικό μας γραφείο και υπογράφεται από εσάς. 

2. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του ισχύοντος διαβατηρίου σας. 

3. Εθνική θεώρηση εισόδου (Visa D). 

4. Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 300 Ευρώ. 

5. Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες 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 

6. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης. 

7. Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτετε επαρκείς πόρους διαβίωσης, 

σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος, χωρίς να παρέχεται εξαρτημένη εργασία ή να 

ασκείται ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα. 

 

Ειδικότερα θα χρειαστούμε από εσάς: 

Α) Βεβαίωση από ελληνική ή ξένη τράπεζα από την οποία προκύπτει το ύψος της 

τραπεζικής κατάθεσης. 

ή 

Β) Συμβόλαιο εργασίας από την χώρα σας που να φαίνεται ότι ο μισθός εργασίας σας είναι 

πάνω από 2000 ευρώ το μήνα (δηλαδή τουλάχιστον 24.000 ευρώ το χρόνο). 

και 

Γ) βεβαίωση από την εφορία της χώρας σας στην οποία υπάγεστε, από την οποία να 

προκύπτει ότι έχετε και άλλα εισοδήματα πέρα από τον μισθό σας. Ακόμα και αν δεν έχετε 

άλλα εισοδήματα πέρα από το μισθό σας πρέπει να προσκομίζεται αυτή η βεβαίωση 

προκειμένου να αποδεδείξετε την νόμιμη προέλευση των εισοδημάτων σας. 
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και 

Δ) ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου σε 

περίπτωση που έχετε αγοράσει ένα ακίνητο στην Ελλάδα του οποίου η αντικειμενική αξία 

είναι κάτω από 250.000€. 

Σε περίπτωση που θα υποβάλλεται αίτηση και για τα μέλη της οικογενείας σας θα 

χρειαστούν επίσης τα εξής δικαιολογητικά: 

Α) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο 

να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός. 

Β) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης για κάθε μέλος τις οικογενείας. 

Γ) Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες 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 για κάθε 

μέλος της οικογενείας 

Δ) Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του ισχύοντος διαβατηρίου κάθε μέλους της 

οικογένειας. 

Προσοχή 

Όλα τα πρωτότυπα αλλοδαπά έγγραφα πρέπει να περιβάλλονται από την ειδική σφραγίδα 

(apostille ή να έχουν βεβαίωση από το ελληνικό προξενείο σε περίπτωση που η χώρα σας 

δεν έχει εισχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης όπως για παράδειγμα η Γεωργία) από την 

αρμόδια αλλοδαπή αρχή και πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά από 

έλληνα δικηγόρο (που έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία 

μεταφράζει) ή από μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα. 

Διάρκεια 

H άδεια διαμονής για τα οικονομικά ανεξάρτητα άτομα ισχύει για δύο χρόνια, και 

ανανεώνεται όσες φορές ζητηθεί, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται και οι λοιπές 

προϋποθέσεις του νόμου. Η άδεια διαμονής για τα μέλη της οικογένειας λήγει ή 
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ανανεώνεται ταυτόχρονα με την άδεια του συντηρούντος. Διαστήματα απουσίας από τη 

χώρα δεν παρακωλύουν την ανανέωση της άδειας διαμονής. 

 

Άδεια διαμονής επί μακρών διαμένοντος  

Είναι η μοναδική άδεια με την οποία ένας μετανάστης που την έχει λάβει άδεια διαμονής 

στην Ελλάδα, η σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ, μπορεί να δουλέψει σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός Ηνωμένου Βασιλείου) 

 

Η άδεια είναι 5ετους διάρκειας και δίνει δυνατότητα εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(εκτός Ηνωμένου Βασιλείου). 

Δικαιολογητικά  

• Αίτηση 

• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου 

αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες 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 

• Άδεια διαμονής 

• Ηλεκτρονικό παράβολο 400 ευρώ 

• Βιβλιάριο υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΟΑΕΕ) ή Ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, όπου αυτό επιτρέπεται από την κείμενη 

νομοθεσία για την πλήρη κάλυψη των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης για τον ίδιο και 

τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του 

• Αντίγραφο του τελευταίου πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης εκκαθαριστικού 

σημειώματος της Εφορίας ή άλλο επίσημο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι 
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διαθέτει εισόδημα, ίσο με τις ετήσιες απολαβές του αμειβόμενου με τον κατώτατο μισθό, 

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία προσαυξημένο κατά 10% για το σύνολο των μελών της 

οικογένειάς του (6.900€ ανύπαντροι, 7700 παντρεμένοι) 

• Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς κατοικίας ή θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης κατοικίας από 

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 

• Ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής 

ιστορίας και πολιτισμού της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης ή Τίτλο 

αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης από ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα ή Τίτλο αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα  ή Αναγνωρισμένο τίτλο αποφοίτησης από τμήματα ελληνικής 

γλώσσας πανεπιστημίων του εξωτερικού ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου 

τουλάχιστον Β1 ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή Σχετική 

εισήγηση από επιτροπή πολιτογράφησης του άρθρου 12 του ΚΕΙ ή Αποδεικτικά νόμιμης 

δωδεκαετούς διαμονής στην Ελλάδα κατά τη στιγμή υποβολής της αίτηση. 

 

Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους 

Χορηγείται σε περίπτωση που ο αλλοδαπός αποδεικνύει ότι έχει αναπτύξει ισχυρούς 

δεσμούς με τη χώρα. Η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους χορηγείται για δύο (2) 

έτη και στην συνέχεια μπορεί να ανανεωθεί μόνο για έναν από τους λοιπούς λόγους που 

προβλέπονται στον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης.  

Για να εξεταστεί το αίτημα χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, οι 

τυπικές προϋποθέσεις του νόμου απαιτούν την προσκόμιση:  

(α) θεώρησης εισόδου, η οποία έχει χορηγηθεί από ελληνική προξενική αρχή τουλάχιστον 

τρία έτη πριν την υποβολή αίτησης ή  

(β) οριστικού τίτλου διαμονής, ανεξάρτητα από την αρχή εκδόσεώς του, του οποίου η 

ισχύς έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία προ της υποβολής της αίτησης και  
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(γ) έγγραφα που στοιχειοθετούν την ανάπτυξη ιδιαίτερων δεσμών με τη χώρα, οι οποίοι 

καθιστούν αναγκαία την παραμονή του αλλοδαπού εντός της ελληνικής επικράτειας. Κατ’ 

εξαίρεση, η προσκόμιση των αναφερόμενων στα στοιχεία (α) και (β) εγγράφων δεν είναι 

υποχρεωτική εφόσον ο ενδιαφερόμενος αποδεικνύει με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το 

πραγματικό γεγονός της διαμονής του στη χώρα για επτά (7) τουλάχιστον συνεχή έτη. 

Αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η υπηρεσία μιας στάσης της 

Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου 

διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας. 

Για την χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 

αλλοδαπός δεν κατείχε οριστικό τίτλο διαμονής σύμφωνα με τα ανωτέρω, απαιτείται η 

προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών: 

• Αντίγραφο διαβατηρίου, έστω και αν έχει λήξει η ισχύς του, 

• Θεώρηση (visa) ή άδεια (σφραγίδα) εισόδου στη χώρα, η οποία έχει χορηγηθεί 

τουλάχιστον τρία έτη πριν την υποβολή της αίτησης ή έγγραφα από τα οποία 

αποδεικνύεται επταετής συνεχής διαμονή στη χώρα, πριν την ημερομηνία 

υποβολής του σχετικού αιτήματος, 

• Παράβολο ύψους 300 Ευρώ και 16 Ευρώ αντιστοίχως, 

• Έγγραφα που πιστοποιούν την ανάπτυξη δεσμών με τη χώρα,όπως: 

✓ βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, 

✓ τίτλοι φοίτησης σε ελληνικό σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, 

✓ προηγούμενες άδειες διαμονής, ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσης αυτών, 

✓ αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών, 

✓ αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, 

✓ αποδεικτικά ύπαρξης συγγενικού δεσμού με έλληνα πολίτη ή ομογενή, 

✓ αποδεικτικά φοίτησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, 

✓ αποδείξεις τραπεζικών συναλλαγών, 
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✓ συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος, 

 

Ως έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, βάσει των οποίων υπολογίζεται η επταετής διαμονή στη 

χώρα, ορίζονται ιδίως τα εξής: 

Αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα των ιδίων 

ή των τέκνων τους, 

✓ 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 παροχών υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με το N. 3862/2010, η εποπτεία των 

οποίων ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδας, 

✓ βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, 

✓ δικαστικές αποφάσεις, 

✓ αποφάσεις διοικητικής απέλασης ή επιστροφής οι οποίες δεν έχουν εκτελεσθεί, 

✓ αντίγραφα παλαιότερων διαβατηρίων (όλες οι σελίδες), 

✓ δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων, 

✓ αποδείξεις νοσηλείας σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, 



 

 
18 

✓ συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος, 

✓ απόσπασμα βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων τηρούμενο από Αστυνομικό τμήμα, 

✓ υπηρεσιακά σημειώματα με τα οποία διατάσσεται αναχώρηση από τη χώρα. 

 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει ο αιτών να μην έχει διακόψει τη διαμονή στη χώρα για 

συνεχές διάστημα που υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. 

Οι άδειες διαμονής για εξαιρετικούς λόγους παρέχουν στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα 

πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία - παροχή υπηρεσιών ή έργου. 

Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους 

Δικαιολογητικά 

• Αίτηση συνοδευομένη από τρεις φωτογραφίες .  

• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Τα στοιχεία του διαβατηρίου πρέπει να 

είναι τα ίδια µε τη θεώρηση εισόδου  

• Παράβολο µε τη µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από το ∆ήµο (άρθρου 92 παρ. 

1 ν. 3386/05 105 ευρώ για διπλότυπο ∆ΟΥ – 45 ευρώ ταµειακή υπηρεσία ΟΤΑ)  

• Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυµα που θα βεβαιώνει ότι ο 

υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσηµα, το οποίο, σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα 

και την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δηµόσια 

υγεία.  

• Επικυρωµένο αντίγραφο σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας µε θεωρηµένο το γνήσιο της 

υπογραφής του εργοδότη από δηµόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι η αµοιβή 

του είναι ίση µε τις µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται µε την 

εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας καθώς και το διάστηµα απασχόλησής 

του ή υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του από 

δηµόσια υπηρεσία, στην οποία να αναφέρεται ότι η αµοιβή του εργαζόµενου είναι ίση µε 
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τις µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται µε την εκάστοτε Εθνική 

Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας καθώς και το διάστηµα απασχόλησής του.  

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη 

εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήµατος.  

• Υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε την επικύρωση των αντιγράφων σύµφωνα µε το Ν. 

2690/1999. Στην περίπτωση που πρόκειται για έγγραφα που έχουν εκδοθεί από δηµόσιους 

φορείς µπορούν να επικυρωθούν και από δηµόσια υπηρεσία ή ΚΕΠ. 

 

Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση 

Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας  

• Αίτηση του συντηρούντος για την έγκριση εισόδου µέλους της οικογένειας του στη χώρα 

λόγω οικογενειακής συνένωσης.  

• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου 

αναγνωρισµένου από τη χώρα µας και της ισχύουσας άδειας διαµονής του ή βεβαίωση ότι 

έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.  

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών επίσηµα 

επικυρωµένο και µεταφρασµένο, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσµός και σε 

περίπτωση µη κοινών τέκνων, δηµόσιο έγγραφο των αλλοδαπών αρχών επίσηµα 

επικυρωµένο και µεταφρασµένο από το οποίο θα προκύπτει ο συγγενικός δεσµός των 

τέκνων και του εταίρου των συζύγων συνοδευµένο από επίσηµο έγγραφο αλλοδαπής 

αρχής, µε το οποίο θα βεβαιώνεται η δυνατότητα διαµονής τους στην Ελλάδα (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.). Στην περίπτωση 26 που 

ο συντηρών ζητεί την επανένωση µε ανήλικο τέκνο που έχει αποκτήσει στο πλαίσιο 

πολυγαµικού γάµου µε άλλη σύζυγο από αυτή µε την οποία έχει επανενωθεί στην Ελλάδα 

και για το οποίο του έχει ανατεθεί νοµίµως η επιµέλεια, προσκοµίζει επιπλέον έγγραφο 
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της χώρας κατοικίας του τέκνου, επίσηµα επικυρωµένο και µεταφρασµένο µε το οποίο 

αποδεικνύεται η ανάθεση της επιµέλειας αποκλειστικά στον συντηρούντα.  

• Επικυρωµένο συµβόλαιο αγοράς κατοικίας ή θεωρηµένη σύµβαση µίσθωσης κατοικίας 

από ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία ή σε περίπτωση παραχώρησης κατοικίας υπεύθυνη 

δήλωση του ιδιοκτήτη της οικίας, θεωρηµένη από την Υπηρεσία Εισοδήµατος της 

αρµόδιας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ), στην οποία δηλώνει ότι παραχωρεί 

στον συντηρούντα την συγκεκριµένη οικία, για τη χρήση της οποίας δεν εισπράττει 

µίσθωµα.  

• Υπεύθυνη δήλωση ότι τα µέλη της οικογένειας του για τα οποία ζητείται η έγκριση 

εισόδου πρόκειται να κατοικήσουν µαζί του.  

• Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της Εφορίας του 

τελευταίου οικονοµικού έτους ή άλλο επίσηµο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι 

διαθέτει ετήσιο εισόδηµα µεγαλύτερο ή ίσο των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500 

ευρώ), προσαυξηµένο κατά 20% για τον έτερο σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο.  

• Αποδεικτικά ότι είναι ασφαλισµένος για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και 

ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 

Μέλη οικογένειας Έλληνα 

• Αίτηση συνοδευόµενη µε τρεις φωτογραφίες .  

• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου. Τα στοιχεία του διαβατηρίου πρέπει να 

είναι τα ίδια µε τη θεώρηση εισόδου  

• Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάµου  

• Επικυρωµένο αντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του Έλληνα  

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη των εξόδων 

νοσηλείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 
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Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας  

• Παράβολο 900 ευρώ.  

• Βεβαίωση των αρµοδίων κατά περίπτωση αρχών για τον συνολικό χρόνο νόµιµης 

διαµονής στην ελληνική επικράτεια ή ακριβή φωτοαντίγραφα προηγούµενων αδειών 

διαµονής από τις οποίες να αποδεικνύεται συνολικά η δεκαετής νόµιµη διαµονή του στην 

Ελλάδα.  

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, για την πλήρη κάλυψη ιατροφαρµακευτικής και 

νοσοκοµειακής περίθαλψης ή επικυρωµένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου 

ασφαλιστικού οργανισµού βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.  

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων µόνο για τις περιπτώσεις που 

υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 15, 17, 20- 22, 25-27.  

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων µόνο για τις περιπτώσεις που 

υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 15, 20- 22, 25-27 και αναφορικά µε το χρονικό 

διάστηµα της προηγούµενης άδειας διαµονής του. 

 

Η ανωτέρω καταγραφή έχει ενδεικτικό χαρακτήρα. Εάν θέλετε να φτιάξετε, ανανεώσετε τα 

χαρτιά σας στην Ελλάδα, ή έχετε την οποιαδήποτε απορία για το τι δικαιώματα έχετε 

είμαστε πάντα στην διάθεση σας να μελετήσουμε κατόπιν ραντεβού την υπόθεση σας στο 

γραφείο μας ώστε να σας στηρίξουμε. 

Διεκπεραιώνουμε την έκδοση κάθε είδος άδειας διαμονής, κατόπιν λεπτομερούς εξέτασης 

της περίπτωσής σας.  

Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έκδοση 

αδειών διαμονής οποιουδήποτε τύπου. Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε: 

• Να συγκεντρώσουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να 

προβούμε στις αναγκαίες μεταφράσεις και επικυρώσεις. 
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• Να καταθέσουμε για λογαριασμό σας αίτηση για έκδοση άδειας διαμονής στις 

αρμόδιες υπηρεσίες. 

• Να καταθέσουμε κάθε συμπληρωματικό έγγραφο ή αίτηση απαιτηθεί. 

• Να παρακολουθούμε την πορεία του φακέλου για την έκδοση της άδειας διαμονής 

σας. 

• Να παραλάβουμε την απόφαση που θα εκδοθεί επί της αιτήσεώς σας. 

• Να σας συνδράμουμε σε οποιοδήποτε ζήτημα απαιτηθεί, όπως ενδεικτικά να 

ασκήσουμε ένδικα βοηθήματα και μέσα τυχόν απορριπτικών αποφάσεων, να προβούμε 

στην διαγραφή σας από τον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών, να ασκήσουμε 

αντιρρήσεις κατά αποφάσεων κράτησης σε περίπτωση που κρατείστε ως παράνομοι 

μετανάστες στην Χώρα κ.ο.κ.  

 

Με ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα εισόδου, διαμονής και κοινωνικής ένταξης 

αλλοδαπών στην Ελλάδα, είμαστε εδώ προκειμένου να διασφαλίσουμε και να 

προστατεύσουμε τα δικαιώματά σας!  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ (button) 

 


