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Άδειες Διαμονής για Ανθρωπιζηικούς Λόγοσς 

1. Ανανζωςθ Αδειών Διαμονισ για Πάςχοντεσ από ςοβαρά 
προβλιματα υγείασ άρκρο19Α παρ. 2ε (Ν.4251/14) 

 
Διάρκεια: 2 ζτθ 

Παράβολο: ΟΧΙ 

 
1. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο ιςχφοντοσ διαβατηρίου ή ταξιδιωτικοφ εγγράφου 
αναγνωριςμζνου από την χϊρα μασ. 
 
2. Ιςχυρή άδεια διαμονήσ.  
 
3. Δικαςτική απόφαςη διοριςμοφ δικαςτικοφ ςυμπαραςτάτη, όπου απαιτείται.  
 
4. Πρόςφατο πιςτοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοςηλευτικό Κδρυμα ή 
νοςοκομείο του Ιδρφματοσ Κοινωνικϊν  Αςφαλίςεϊν  ή  ιδιϊτη  ιατρό,  με  
θεωρημζνο  το  γνήςιο  τησ  υπογραφήσ  του  θεράποντοσ ιατροφ,  από το οποίο  να  
προκφπτει  η  ςοβαρότητα  τησ αςθζνειασ  και ο προβλεπόμενοσ  χρόνοσ 
αποθεραπείασ ή Απόφαςη Υγειονομικήσ Επιτροπήσ για ανικανότητα προσ εργαςία ή 
Απόφαςη απόδοςησ ποςοςτοφ αναπηρίασ, τουλάχιςτον 50% ή Πράξη Αςφαλιςτικοφ 
Φορζα για τη χορήγηςη ςφνταξησ αναπηρίασ, 
 
5. Βεβαίωςη  αςφαλιςτικοφ  φορζα  για  την  κάλυψη  εξόδων  νοςηλείασ  και 
ιατροφαρμακευτικήσ περίθαλψησ ή Αςφαλιςτήριο ςυμβόλαιο, ετήςιασ τουλάχιςτον 
διάρκειασ, για την κάλυψη εξόδων νοςηλείασ  και ιατροφαρμακευτικήσ 
περίθαλψησ.  
 
6. Αποδεικτικά ότι ήταν αςφαλιςμζνοι κατά τη διάρκεια τησ προηγοφμενησ άδειασ. 
 
7. Αποδεικτικό εκπλήρωςησ φορολογικϊν υποχρεϊςεων. 
 
8. Δικαιολογητικά για την ζκδοςη τησ κάρτασ : 
 
(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 
40x60mm χωρίσ πλαίςιο /υψηλήσ ανάλυςησ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερη ζκφραςη 
κλπ.) καθϊσ και ςε ψηφιακή μορφή ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε μορφή 
γραφικϊν JPEG 2000. 
 
(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ 



κωδ.2119). 
 
(γ) Επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χϊρασ γζννηςησ ή προζλευςησ επίςημα 
επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ 
γζννηςησ. Στη μετάφραςη θα πρζπει ο τόποσ γζννηςησ να αναγράφεται ΚΑΙ με 
λατινικοφσ χαρακτήρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ που δεν 
αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ)  
 
 

2. Χοριγθςθ Αδειών Διαμονισ για Πρόςωπα ανίκανα να επιμελθκοφν 
των υποκζςεών τουσ και φιλοξενοφνται από ιδρφματα ι νομικά 
πρόςωπα κοινοφελοφσ ςκοποφ αρκρο 19Α, παρ.2α (Ν.4251/14) 

 
 

Διάρκεια: 2 ζτθ 

Παράβολο: ΟΧΙ 

 
1. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο ιςχφοντοσ διαβατηρίου ή ταξιδιωτικοφ εγγράφου 
αναγνωριςμζνου από την χϊρα μασ. 
 
2. Βεβαίωςη ιδρφματοσ ή νομικοφ προςϊπου κοινωφελοφσ ςκοποφ, από την οποία 
να προκφπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωςησ και 
ιατροφαρμακευτικήσ περίθαλψησ. 
 
3. Καταςτατικό λειτουργίασ που προβλζπεται ο ςκοπόσ του ιδρφματοσ ή ΦΕΚ 
ίδρυςησ και λειτουργίασ του νομικοφ προςϊπου 
 
4. Απόφαςη διοριςμοφ του νόμιμου εκπροςϊπου του ιδρφματοσ 
 
5. Πρόςφατο πιςτοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοςηλευτικό Κδρυμα ή 
νοςοκομείο του Ιδρφματοσ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεϊν ή ιδιϊτη ιατρό, με θεωρημζνο 
το γνήςιο τησ υπογραφήσ του θεράποντοσ ιατροφ 
ή απόφαςη υγειονομικήσ επιτροπήσ, από το οποίο να προκφπτει η ςοβαρότητα τησ 
αςθζνειασ / ατυχήματοσ. 
 
6. Πιςτοποιητικό υγείασ από Ελληνικό κρατικό νοςηλευτικό ίδρυμα που θα 
βεβαιϊνει ότι ο υπήκοοσ τρίτησ χϊρασ δεν πάςχει από νόςημα, το οποίο, ςφμφωνα 
με τα διεθνή δεδομζνα και την Παγκόςμια Οργάνωςη Υγείασ (Π.Ο.Υ.), μπορεί να 
αποτελζςει κίνδυνο για τη δημόςια υγεία. 
 



7. Δικαςτική απόφαςη διοριςμοφ δικαςτικοφ ςυμπαραςτάτη 
ή 
Ζγγραφο ειςαγγελικήσ αρχήσ με το οποίο παραγγζλλεται η τοποθζτηςη ανηλίκου 
ςτο ίδρυμα ή νομικό πρόςωπο κοινωφελοφσ ςκοποφ 
 
8. Δικαιολογητικά για την ζκδοςη τησ κάρτασ : 
 
(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 
40x60mm χωρίσ πλαίςιο /υψηλήσ ανάλυςησ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερη ζκφραςη 
κλπ.) καθϊσ και ςε ψηφιακή μορφή ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε μορφή 
γραφικϊν JPEG 2000. 
 
(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ 
κωδ.2119). 
 
(γ) Επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χϊρασ γζννηςησ ή προζλευςησ επίςημα 
επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ 
γζννηςησ. Στη μετάφραςη θα πρζπει ο τόποσ γζννηςησ να αναγράφεται ΚΑΙ με 
λατινικοφσ χαρακτήρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ που δεν 
αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ)  
 

3. Ανανζωςθ Αδειών Διαμονισ για Πρόςωπα ανίκανα να επιμελθκοφν 
των υποκζςεών τουσ και φιλοξενοφνται από ιδρφματα ι νομικά 
πρόςωπα κοινωφελοφσ ςκοποφ άρκρο 19Α, παρ.2α (Ν.4251/14)  

 
Διάρκεια: 2 ζτθ 

Παράβολο: ΟΧΙ 

 
1. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο ιςχφοντοσ διαβατηρίου ή ταξιδιωτικοφ εγγράφου 
αναγνωριςμζνου από την χϊρα μασ. 
 
2. Βεβαίωςη ιδρφματοσ ή νομικοφ προςϊπου κοινωφελοφσ ςκοποφ, από την οποία 
να προκφπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωςησ και 
ιατροφαρμακευτικήσ περίθαλψησ. 
 
3. Απόφαςη διοριςμοφ του νόμιμου εκπροςϊπου του ιδρφματοσ ή οργάνου 
διοίκηςησ του νομικοφ προςϊπου  
 
4. Άδεια διαμονήσ  
 



5. Αποδεικτικά ότι ήταν αςφαλιςμζνοι κατά τη διάρκεια τησ προηγοφμενησ άδειασ. 
 
6. Αποδεικτικό εκπλήρωςησ φορολογικϊν υποχρεϊςεων. 
 
7. Δικαιολογητικά για την ζκδοςη τησ κάρτασ : 
 
(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 
40x60mm χωρίσ πλαίςιο /υψηλήσ ανάλυςησ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερη ζκφραςη 
κλπ.) καθϊσ και ςε ψηφιακή μορφή ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε μορφή 
γραφικϊν JPEG 2000. 
 
(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ 
κωδ.2119). 
 
(γ) Επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χϊρασ γζννηςησ ή προζλευςησ επίςημα 
επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ 
γζννηςησ. Στη μετάφραςη θα πρζπει ο τόποσ γζννηςησ να αναγράφεται ΚΑΙ με 
λατινικοφσ χαρακτήρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ που δεν 
αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ)  
 
 

4. Χοριγθςθ Αδειών Διαμονισ για Ανιλικουσ ςε επιμζλεια βάςει 
δικαςτικισ απόφαςθσ  άρκρο19Α, παρ.2β (Ν.4251/14) 

 
 

Διάρκεια: 2 ζτθ 

Παράβολο: ΟΧΙ 

 
1. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο ιςχφοντοσ διαβατηρίου ή ταξιδιωτικοφ εγγράφου 
αναγνωριςμζνου από την χϊρα μασ. 
 
2. Ιςχφουςα θεϊρηςη ειςόδου 
 
3. Ακριβζσ και μεταφραςμζνο αντίγραφο του εναρμονιςμζνου εντφπου ιατρικοφ 
πιςτοποιητικοφ, που ζχει υποβληθεί ςτην αρμόδια προξενική αρχή τησ χϊρασ 
προζλευςησ (ςε περίπτωςθ ειςόδου με κεώρθςθ τφπου D) ή πιςτοποιητικό υγείασ 
από ελληνικό νοςηλευτικό ίδρυμα ή ιδιϊτη γιατρό ότι ο ενδιαφερόμενοσ δεν 
πάςχει από νόςημα, το οποίο ςφμφωνα με τα Διεθνή Επιδημιολογικά Δεδομζνα και 
τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ (ΠΟΥ) μπορεί να αποτελεί κίνδυνο για τη δημόςια 
υγεία. 



 
4. Απόφαςη ελληνικήσ ή αλλοδαπήσ δικαςτικήσ αρχήσ με αναγνωριςμζνο το 
δεδικαςμζνο ςτην Ελλάδα, όπου αυτό απαιτείται, για την ανάθεςη ή παραχϊρηςη 
τησ επιμζλειασ  
ή 
Βεβαίωςη  ότι  ζχει  υποβληθεί  αίτηςη  ενϊπιον  τησ  αρμόδιασ  δικαςτικήσ  αρχήσ  
για  την  υιοθεςία   
ή  
βεβαίωςη  ότι  ζχει  υποβληθεί  αίτηςη  για  αναγνϊριςη  απόφαςησ  αλλοδαπήσ  
αρχήσ  για  την  υιοθεςία καθϊσ και ζκθεςη κοινωνικήσ υπηρεςίασ. 
 
5. Υπεφθυνη  δήλωςη  οικογζνειασ  ότι  φιλοξενεί  και  καλφπτει  τα  ζξοδα  
διαβίωςησ  και ιατροφαρμακευτικήσ περίθαλψησ του ανηλίκου. 
 
6. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο ιςχυρήσ άδειασ διαμονήσ του αςκοφντοσ την επιμζλεια, 
όταν πρόκειται για πολίτη τρίτησ χϊρασ  
ή  
φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητασ ςε περίπτωςη που ο αςκϊν την επιμζλεια ή ο 
υιοθετϊν είναι Ζλληνασ πολίτησ . 
 
7. Δικαιολογητικά για την ζκδοςη τησ κάρτασ : 
 
(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 
40x60mm χωρίσ πλαίςιο /υψηλήσ ανάλυςησ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερη ζκφραςη 
κλπ.) καθϊσ και ςε ψηφιακή μορφή ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε μορφή 
γραφικϊν JPEG 2000. 
 
(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ 
κωδ.2119). 
 
(γ) Επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χϊρασ γζννηςησ ή προζλευςησ επίςημα 
επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ 
γζννηςησ. Στη μετάφραςη θα πρζπει ο τόποσ γζννηςησ να αναγράφεται ΚΑΙ με 
λατινικοφσ χαρακτήρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ που δεν 
αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ)  
 
 

5. Ανανζωςθ Αδειών Διαμονισ για Ανιλικουσ ςε επιμζλεια βάςει 
δικαςτικισ απόφαςθσ  άρκρο19Α, παρ.2β (Ν.4251/14) 

 
 



Διάρκεια: 2 ζτθ 

Παράβολο: ΟΧΙ 

 
1. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο ιςχφοντοσ διαβατηρίου ή ταξιδιωτικοφ εγγράφου 
αναγνωριςμζνου από την χϊρα μασ. 
 
2. Άδεια διαμονήσ  
 
3. Βεβαίωςη  τησ  αρμόδιασ  δικαςτικήσ  αρχήσ  ότι  η  διαδικαςία  τησ  υιοθεςίασ  
εξακολουθεί  να  είναι εκκρεμήσ 
 
4. Υπεφθυνη  δήλωςη  οικογζνειασ  ότι  φιλοξενεί  και  καλφπτει  τα  ζξοδα  
διαβίωςησ  και ιατροφαρμακευτικήσ περίθαλψησ του υπηκόου τρίτησ χϊρασ. 
 
5. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο ιςχυρήσ άδειασ διαμονήσ του αςκοφντοσ την επιμζλεια, 
όταν πρόκειται για πολίτη τρίτησ χϊρασ ή φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητασ ςε 
περίπτωςη που ο αςκϊν την επιμζλεια είναι Ζλληνασ πολίτησ. 
 
6. Αποδεικτικά ότι ήταν αςφαλιςμζνοι κατά τη διάρκεια τησ προηγοφμενησ άδειασ. 
 
7.Αποδεικτικό εκπλήρωςησ φορολογικϊν υποχρεϊςεων. 
 
8. Δικαιολογητικά για την ζκδοςη τησ κάρτασ : 
 
(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 
40x60mm χωρίσ πλαίςιο /υψηλήσ ανάλυςησ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερη ζκφραςη 
κλπ.) καθϊσ και ςε ψηφιακή μορφή ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε μορφή 
γραφικϊν JPEG 2000. 
 
(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ 
κωδ.2119). 
 
(γ) Επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χϊρασ γζννηςησ ή προζλευςησ επίςημα 
επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ 
γζννηςησ. Στη μετάφραςη θα πρζπει ο τόποσ γζννηςησ να αναγράφεται ΚΑΙ με 
λατινικοφσ χαρακτήρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ που δεν 
αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ)  
 
 
 
 



 

6. Χοριγθςθ Αδειών Διαμονισ για κφματα εργατικών ατυχθμάτων 
άρκρο19Α, παρ.2γ (Ν.4251/14) - Χοριγθςθ (ΚΥΑ 27265/16 - 
ΦΕΚ1914/Β/27-6-16). 

 
 

Διάρκεια: 2 ζτθ 

Παράβολο: ΟΧΙ 

 
1. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο ιςχφοντοσ διαβατηρίου ή ταξιδιωτικοφ εγγράφου 
αναγνωριςμζνου από την χϊρα μασ. 
 
2. Δικαςτική απόφαςη διοριςμοφ δικαςτικοφ ςυμπαραςτάτη, όπου απαιτείται. 
 
3. Ζγγραφο τησ Επιθεϊρηςησ Εργαςίασ ή τησ αρμόδιασ Αςτυνομικήσ Αρχήσ για τον 
χαρακτηριςμό του ατυχήματοσ. 
 
4. Πρόςφατο πιςτοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοςηλευτικό Κδρυμα ή 
νοςοκομείο του Ιδρφματοσ Κοινωνικϊν  Αςφαλίςεϊν  ή  ιδιϊτη  ιατρό,  με  
θεωρημζνο  το  γνήςιο  τησ  υπογραφήσ  του  θεράποντοσ ιατροφ,  από  το  οποίο  
να  προκφπτει  η  ςοβαρότητα  του  ατυχήματοσ  και  ο  προβλεπόμενοσ  χρόνοσ 
αποθεραπείασ,  
ή 
Απόφαςη Υγειονομικήσ Επιτροπήσ για ανικανότητα προσ εργαςία  
ή  
Απόφαςη απόδοςησ ποςοςτοφ αναπηρίασ, τουλάχιςτον 50%  
ή 
Απόφαςη Αςφαλιςτικοφ Φορζα για τη χορήγηςη ςφνταξησ αναπηρίασ,  
 
5. Βεβαίωςη  αςφαλιςτικοφ  φορζα  για  την  κάλυψη  εξόδων  νοςηλείασ  και  
ιατροφαρμακευτικήσ περίθαλψησ. 
 
6. Πιςτοποιητικό υγείασ από Ελληνικό κρατικό νοςηλευτικό ίδρυμα που θα 
βεβαιϊνει ότι ο υπήκοοσ τρίτησ χϊρασ δεν πάςχει από νόςημα, το οποίο, ςφμφωνα 
με τα διεθνή δεδομζνα και την Παγκόςμια Οργάνωςη Υγείασ (Π.Ο.Υ.), μπορεί να 
αποτελζςει κίνδυνο για τη δημόςια υγεία. 
 
7. Δικαιολογητικά για την ζκδοςη τησ κάρτασ : 
 
(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 



40x60mm χωρίσ πλαίςιο /υψηλήσ ανάλυςησ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερη ζκφραςη 
κλπ.) καθϊσ και ςε ψηφιακή μορφή ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε μορφή 
γραφικϊν JPEG 2000. 
 
(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ 
κωδ.2119). 
 
(γ) Επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χϊρασ γζννηςησ ή προζλευςησ επίςημα 
επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ 
γζννηςησ. Στη μετάφραςη θα πρζπει ο τόποσ γζννηςησ να αναγράφεται ΚΑΙ με 
λατινικοφσ χαρακτήρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ που δεν 
αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ)  
 
 

7. Ανανζωςθ Αδειών Διαμονισ για Θφματα εργατικών ατυχθμάτων 
άρκρο19Α,  παρ.2γ (Ν.4251/14)  

 
 

Διάρκεια: 2 ζτθ 

Παράβολο: ΟΧΙ 

 
1. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο ιςχφοντοσ διαβατηρίου ή ταξιδιωτικοφ εγγράφου 
αναγνωριςμζνου από την χϊρα μασ. 
 
2. Δικαςτική απόφαςη διοριςμοφ δικαςτικοφ ςυμπαραςτάτη, όπου απαιτείται. 
 
3. Άδεια διαμονήσ  
 
4. Πρόςφατο πιςτοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοςηλευτικό Κδρυμα ή 
νοςοκομείο του Ιδρφματοσ Κοινωνικϊν  Αςφαλίςεϊν  ή  ιδιϊτη  ιατρό,  με  
θεωρημζνο  το  γνήςιο  τησ  υπογραφήσ  του  θεράποντοσ ιατροφ,  από  το  οποίο  
να  προκφπτει  η  ςοβαρότητα  του  ατυχήματοσ  και  ο  προβλεπόμενοσ  χρόνοσ 
αποθεραπείασ,  
ή 
Απόφαςη Υγειονομικήσ Επιτροπήσ για ανικανότητα προσ εργαςία  
ή  
Απόφαςη απόδοςησ ποςοςτοφ αναπηρίασ, τουλάχιςτον 50%  
ή 
Απόφαςη Αςφαλιςτικοφ Φορζα για τη χορήγηςη ςφνταξησ αναπηρίασ,  
 



5. Βεβαίωςη  αςφαλιςτικοφ  φορζα  για  την  κάλυψη  εξόδων  νοςηλείασ  και  
ιατροφαρμακευτικήσ περίθαλψησ. 
 
6. Αποδεικτικά ότι ήταν αςφαλιςμζνοι κατά τη διάρκεια τησ προηγοφμενησ άδειασ. 
 
7. Αποδεικτικό εκπλήρωςησ φορολογικϊν υποχρεϊςεων. 
 
8. Δικαιολογητικά για την ζκδοςη τησ κάρτασ : 
 
(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 
40x60mm χωρίσ πλαίςιο /υψηλήσ ανάλυςησ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερη ζκφραςη 
κλπ.) καθϊσ και ςε ψηφιακή μορφή ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε μορφή 
γραφικϊν JPEG 2000. 
 
(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ 
κωδ.2119). 
 
(γ) Επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χϊρασ γζννηςησ ή προζλευςησ επίςημα 
επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ 
γζννηςησ. Στη μετάφραςη θα πρζπει ο τόποσ γζννηςησ να αναγράφεται ΚΑΙ με 
λατινικοφσ χαρακτήρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ που δεν 
αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ)  
 

 

8. Ανανζωςθ/Αρχικι Χοριγθςθ Αδειών Διαμονισ για Θφματα 
εργατικών ατυχθμάτων άρκρο19Α,  παρ.2γ (Ν.4251/14)  

 
 

Διάρκεια: 2 ζτθ 

Παράβολο: ΟΧΙ 

 
1. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο ιςχφοντοσ διαβατηρίου ή ταξιδιωτικοφ εγγράφου 
αναγνωριςμζνου από την χϊρα μασ. 
 
2. Ιςχυρή άδεια διαμονήσ. 
 
3. Δικαςτική απόφαςη διοριςμοφ δικαςτικοφ ςυμπαραςτάτη, όπου απαιτείται. 
 
4. Ζγγραφο τησ Επιθεϊρηςησ Εργαςίασ ή τησ αρμόδιασ Αςτυνομικήσ Αρχήσ για τον 
χαρακτηριςμό του ατυχήματοσ. 



 
5. Πρόςφατο πιςτοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοςηλευτικό Κδρυμα ή 
νοςοκομείο του Ιδρφματοσ Κοινωνικϊν  Αςφαλίςεϊν  ή  ιδιϊτη  ιατρό,  με  
θεωρημζνο  το  γνήςιο  τησ  υπογραφήσ  του  θεράποντοσ ιατροφ,  από  το  οποίο  
να  προκφπτει  η  ςοβαρότητα  του  ατυχήματοσ  και  ο  προβλεπόμενοσ  χρόνοσ 
αποθεραπείασ,  
ή 
Απόφαςη Υγειονομικήσ Επιτροπήσ για ανικανότητα προσ εργαςία  
ή  
Απόφαςη απόδοςησ ποςοςτοφ αναπηρίασ, τουλάχιςτον 50%  
ή 
Απόφαςη Αςφαλιςτικοφ Φορζα για τη χορήγηςη ςφνταξησ αναπηρίασ,  
 
6. Βεβαίωςη  αςφαλιςτικοφ  φορζα  για  την  κάλυψη  εξόδων  νοςηλείασ  και  
ιατροφαρμακευτικήσ περίθαλψησ. 
 
7. Δικαιολογητικά για την ζκδοςη τησ κάρτασ : 
 
(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 
40x60mm χωρίσ πλαίςιο /υψηλήσ ανάλυςησ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερη ζκφραςη 
κλπ.) καθϊσ και ςε ψηφιακή μορφή ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε μορφή 
γραφικϊν JPEG 2000. 
 
 
(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ 
κωδ.2119). 
 
(γ) Επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χϊρασ γζννηςησ ή προζλευςησ επίςημα 
επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ 
γζννηςησ. Στη μετάφραςη θα πρζπει ο τόποσ γζννηςησ να αναγράφεται ΚΑΙ με 
λατινικοφσ χαρακτήρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ που δεν 
αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ)  
 
 

9. Χοριγθςθ Αδειών Διαμονισ για Ανιλικουσ φιλοξενοφμενουσ ςε 
οικοτροφεία άρκρο19Α, παρ.2δ (Ν.4251/14) / Χοριγθςθ  

 
 

Διάρκεια: 2 ζτθ 

Παράβολο: ΟΧΙ 



 
1. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο ιςχφοντοσ διαβατηρίου ή ταξιδιωτικοφ εγγράφου 
αναγνωριςμζνου από την χϊρα μασ. 
 
2. Ιςχφουςα θεϊρηςη ειςόδου 
 
3. Ακριβζσ και μεταφραςμζνο αντίγραφο του εναρμονιςμζνου εντφπου ιατρικοφ 
πιςτοποιητικοφ, που ζχει υποβληθεί ςτην αρμόδια προξενική αρχή τησ χϊρασ 
προζλευςησ (ςε περίπτωςθ ειςόδου με κεώρθςθ τφπου D) ή πιςτοποιητικό υγείασ 
από ελληνικό νοςηλευτικό ίδρυμα ή ιδιϊτη γιατρό ότι ο ενδιαφερόμενοσ δεν 
πάςχει από νόςημα, το οποίο ςφμφωνα με τα Διεθνή Επιδημιολογικά Δεδομζνα και 
τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ (ΠΟΥ) μπορεί να αποτελεί κίνδυνο για τη δημόςια 
υγεία.  
 
4. Ζγγραφη ςυγκατάθεςη των γονζων για την προβλεπόμενη διαμονή 
 
5. Αντίγραφο του καταςτατικοφ λειτουργίασ του οικοτροφείου ή ΦΕΚ ίδρυςήσ του 
 
6. Βεβαίωςη  ιδρφματοσ  ή  νομικοφ  προςϊπου  κοινωφελοφσ  ςκοποφ,   από  την  
οποία  να  προκφπτει  η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωςησ και 
ιατροφαρμακευτικήσ περίθαλψησ 
 
7. Απόφαςη οριςμοφ εκπροςϊπου του ιδρφματοσ 
 
8. Βεβαίωςη εγγραφήσ 
 
9. Δικαιολογητικά για την ζκδοςη τησ κάρτασ : 
 
(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 
40x60mm χωρίσ πλαίςιο /υψηλήσ ανάλυςησ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερη ζκφραςη 
κλπ.) καθϊσ και ςε ψηφιακή μορφή ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε μορφή 
γραφικϊν JPEG 2000. 
 
(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ 
κωδ.2119). 
 
(γ) Επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χϊρασ γζννηςησ ή προζλευςησ επίςημα 
επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ 
γζννηςησ. Στη μετάφραςη θα πρζπει ο τόποσ γζννηςησ να αναγράφεται ΚΑΙ με 
λατινικοφσ χαρακτήρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ που δεν 
αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ)  
 



 
 

10. Ανανζωςθ Αδειών Διαμονισ ςε Ανιλικουσ φιλοξενοφμενουσ ςε 
οικοτροφεία άρκρο19Α, παρ.2δ (Ν.4251/14) / Ανανζωςθ  

 
 

Διάρκεια: 2 ζτθ 

Παράβολο: ΟΧΙ 

 
1. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο ιςχφοντοσ διαβατηρίου ή ταξιδιωτικοφ εγγράφου 
αναγνωριςμζνου από την χϊρα μασ. 
 
2. Άδεια διαμονήσ  
 
3. Βεβαίωςη  ιδρφματοσ  ή  νομικοφ  προςϊπου  κοινωφελοφσ  ςκοποφ,   από  την  
οποία  να  προκφπτει  η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωςησ και 
ιατροφαρμακευτικήσ περίθαλψησ  
 
4. Απόφαςη οριςμοφ εκπροςϊπου του ιδρφματοσ 
 
5. Βεβαίωςη ςπουδϊν 
 
6. Αποδεικτικά ότι ήταν αςφαλιςμζνοι κατά τη διάρκεια τησ προηγοφμενησ άδειασ. 
 
7. Δικαιολογητικά για την ζκδοςη τησ κάρτασ : 
 
(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 
40x60mm χωρίσ πλαίςιο /υψηλήσ ανάλυςησ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερη ζκφραςη 
κλπ.) καθϊσ και ςε ψηφιακή μορφή ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε μορφή 
γραφικϊν JPEG 2000. 
 
(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ 
κωδ.2119). 
 
(γ) Επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χϊρασ γζννηςησ ή προζλευςησ επίςημα 
επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ 
γζννηςησ. Στη μετάφραςη θα πρζπει ο τόποσ γζννηςησ να αναγράφεται ΚΑΙ με 
λατινικοφσ χαρακτήρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ που δεν 
αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ)  



11. Ανανζωςθ/Αρχικι Χοριγθςθ Αδειών Διαμονισ ςε Πάςχοντεσ από 
ςοβαρά προβλιματα υγείασ άρκρο19Α παρ. 2ε (Ν.4251/14) -  

 
 

Διάρκεια: 2 ζτθ 

Παράβολο: ΟΧΙ 

 
1. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο ιςχφοντοσ διαβατηρίου ή ταξιδιωτικοφ εγγράφου 
αναγνωριςμζνου από την χϊρα μασ. 
 
2. Ιςχυρή άδεια διαμονήσ.  
 
3. Δικαςτική απόφαςη διοριςμοφ δικαςτικοφ ςυμπαραςτάτη, όπου απαιτείται.  
 
4. Πρόςφατο πιςτοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοςηλευτικό Κδρυμα ή 
νοςοκομείο του Ιδρφματοσ Κοινωνικϊν  Αςφαλίςεϊν  ή  ιδιϊτη  ιατρό,  με  
θεωρημζνο  το  γνήςιο  τησ  υπογραφήσ  του  θεράποντοσ ιατροφ, από το οποίο  να  
προκφπτει ότι ο ενδιαφερόμενοσ ΔΕΝ πάςχει από λοιμϊδεσ νόςημα. 
 
5. Πρόςφατο πιςτοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοςηλευτικό Κδρυμα ή 
νοςοκομείο του Ιδρφματοσ Κοινωνικϊν  Αςφαλίςεϊν  ή  ιδιϊτη  ιατρό,  με  
θεωρημζνο  το  γνήςιο  τησ  υπογραφήσ  του  θεράποντοσ ιατροφ,  από το οποίο  να  
προκφπτει  η  ςοβαρότητα  τησ αςθζνειασ  και ο προβλεπόμενοσ  χρόνοσ 
αποθεραπείασ ή Απόφαςη Υγειονομικήσ Επιτροπήσ για ανικανότητα προσ εργαςία ή 
Απόφαςη απόδοςησ ποςοςτοφ αναπηρίασ, τουλάχιςτον 50% ή Πράξη Αςφαλιςτικοφ 
Φορζα για τη χορήγηςη ςφνταξησ αναπηρίασ,  
 
6. Βεβαίωςη  αςφαλιςτικοφ  φορζα  για  την  κάλυψη  εξόδων  νοςηλείασ  και 
ιατροφαρμακευτικήσ περίθαλψησ ή Αςφαλιςτήριο ςυμβόλαιο, ετήςιασ τουλάχιςτον 
διάρκειασ, για την κάλυψη εξόδων νοςηλείασ  και ιατροφαρμακευτικήσ 
περίθαλψησ. 
 
7. Δικαιολογητικά για την ζκδοςη τησ κάρτασ : 
 
(α) Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 
40x60mm χωρίσ πλαίςιο /υψηλήσ ανάλυςησ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερη ζκφραςη 
κλπ.) καθϊσ και ςε ψηφιακή μορφή ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε μορφή 
γραφικϊν JPEG 2000. 
 
(β) Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ 
κωδ.2119). 



 
(γ) Επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χϊρασ γζννηςησ ή προζλευςησ επίςημα 
επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ 
γζννηςησ. Στη μετάφραςη θα πρζπει ο τόποσ γζννηςησ να αναγράφεται ΚΑΙ με 
λατινικοφσ χαρακτήρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ που δεν 
αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ)  


