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1. ΠΟΤΔΕ  

1.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΘΓΘΘ  ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘ ΓΙΑ ΠΟΤΔΕ  

1. Σζςςερεισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι αποκλειςτικά και μόνο 

τφπου διαβατηρίου, (4Χ6) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε 

μορφι γραφικϊν JPEG2000 

2. Φωτοαντίγραφο όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςχφοντοσ διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου 

αναγνωριςμζνου από τθν χϊρα μασ. (Σε περίπτωςη μη αναγραφήσ του τόπου γζννηςησ (πόλη) ςτο 

διαβατήριο θα πρζπει να προςκομίςετε επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χώρασ γζννηςησ ή 

προζλευςησ επίςημα μεταφραςμζνο και νόμιμα επικυρωμζνο από το όποιο να προκφπτει ςαφώσ ο 

τόποσ γζννηςησ ).   

3. Θεϊρθςθ ειςόδου. 

4. Hλεκτρονικό παράβολο φψουσ 150€ (για τθν ζκδοςθ του e-παραβόλου είναι απαραίτθτοσ ο 

Α.Φ.Μ.. Σο e-παράβολο κωδικόσ 2107 εκδίδεται από τα ΚΕΠ και θ πλθρωμι του πραγματοποιείται 

ςε οποιαδιποτε τράπεηα ι ςε ΕΛΣΑ 

5. Θλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τζλοσ κόςτουσ τθσ κάρτασ του αυτοτελοφσ εγγράφου» 

(e-παράβολο κωδικόσ 2119). 

6. Βεβαίωςθ εγγραφισ και καταβολισ τελϊν ςτο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου αυτά 

απαιτοφνται ι βεβαίωςθ ότι ζχει γίνει αποδεκτόσ προσ εγγραφι. 

7. Αποδεικτικά ςτοιχεία που να αποδεικνφουν ότι διακζτει επαρκείσ πόρουσ για τθν κάλυψθ 

των εξόδων ςπουδϊν και διαβίωςθσ. Σο φψοσ των επαρκϊν πόρων για το χρόνο που ιςχφει θ άδεια 

διαμονισ ορίηεται, κατϋ ελάχιςτο ςτα 400 € μθνιαίωσ και αποδεικνφεται από λογαριαςμό 

κατακζςεων, τραπεηικό ζμβαςμα, υποτροφία ι απόδειξθ μιςκοδοςίασ ςε περίπτωςθ που ο 

ςπουδαςτισ αςκεί μερικι απαςχόλθςθ (κατά τθν ανανζωςθ τθσ άδειασ διαμονισ) - ΚΤΑ 

αρικμ.41712/2014. 

8. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικισ 

περίκαλψθσ, κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ.  

9. υναίνεςθ των γονζων ι του αςκοφντοσ τθ γονικι μζριμνα για τθν προβλεπόμενθ διαμονι, 

ςε περίπτωςθ που είναι θλικίασ κάτω των 18 ετϊν. 

10. Ζναν φάκελο με λάςτιχα.  
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1.2.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΓΙΑ  ΑΝΑΝΕΩΘ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘ ΓΙΑ ΠΟΤΔΕ  

 
1. Σζςςερεισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι αποκλειςτικά και μόνο 

τφπου διαβατηρίου, (4Χ6) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε 

μορφι γραφικϊν JPEG2000 

2. Φωτοαντίγραφο όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςχφοντοσ διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου 

αναγνωριςμζνου από τθν χϊρα μασ. (Σε περίπτωςη μη αναγραφήσ του τόπου γζννηςησ (πόλη) ςτο 

διαβατήριο θα πρζπει να προςκομίςετε επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χώρασ γζννηςησ ή 

προζλευςησ επίςημα μεταφραςμζνο και νόμιμα επικυρωμζνο από το όποιο να προκφπτει ςαφώσ ο 

τόποσ γζννηςησ ).   

3. Φωτοαντίγραφο άδειασ διαμονισ. 

4. Θλεκτρονικό παραβόλου, φψουσ 150€ (για τθν ζκδοςθ του e-παραβόλου είναι απαραίτθτοσ 

ο Α.Φ.Μ. Σο e-παράβολο κωδικόσ 2107 εκδίδεται από τα ΚΕΠ και θ πλθρωμι του πραγματοποιείται 

ςε οποιαδιποτε τράπεηα ι ςε ΕΛΣΑ ). 

5. Θλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τζλοσ κόςτουσ τθσ κάρτασ του αυτοτελοφσ εγγράφου» 

(e-παράβολο κωδικόσ 2119) . 

6. Βεβαίωςθ εγγραφισ και ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

7. Αποδεικτικά ςτοιχεία που να αποδεικνφουν ότι διακζτει επαρκείσ πόρουσ για τθν κάλυψθ 

των εξόδων ςπουδϊν και διαβίωςθσ. Σο φψοσ των επαρκϊν πόρων για το χρόνο που ιςχφει θ άδεια 

διαμονισ ορίηεται, κατϋ ελάχιςτο ςτα 400 € μθνιαίωσ και αποδεικνφεται από λογαριαςμό 

κατακζςεων, τραπεηικό ζμβαςμα, υποτροφία ι απόδειξθ μιςκοδοςίασ ςε περίπτωςθ που ο 

ςπουδαςτισ αςκεί μερικι απαςχόλθςθ (κατά τθν ανανζωςθ τθσ άδειασ διαμονισ) - ΚΤΑ 

αρικμ.41712/2014. 

8. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικισ 

περίκαλψθσ, κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ.  

9. Ζναν φάκελο με λάςτιχα. 

2. ΧΟΡΘΓΘΘ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘ ΓΙΑ ΠΟΤΔΕ – ΚΙΝΘΣΙΚΟΣΘΣΑ (άρθρο 
35-Ν4251/2014) 

1. Σζςςερεισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι αποκλειςτικά και μόνο 

τφπου διαβατηρίου (4Χ6), κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε 

μορφι γραφικϊν JPEG2000. 

2. Φωτοαντίγραφο όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςχφοντοσ διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου 

αναγνωριςμζνου από τθν χϊρα μασ. (Σε περίπτωςη μη αναγραφήσ του τόπου γζννηςησ (πόλη) ςτο 
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διαβατήριο θα πρζπει να προςκομίςετε επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χώρασ γζννηςησ ή 

προζλευςησ επίςημα μεταφραςμζνο και νόμιμα επικυρωμζνο από το όποιο να προκφπτει ςαφώσ ο 

τόποσ γζννηςησ ).   

3. Ακριβζσ αντίγραφο τθσ άδειασ διαμονισ για ςπουδζσ τθσ οποίασ είναι κάτοχοσ ςε άλλο 

κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

4. Θλεκτρονικό παράβολο, φψουσ 150€  (για τθν ζκδοςθ του e-παραβόλου είναι απαραίτθτοσ ο 

ΑΦ.Μ. Σο e-παράβολο κωδικόσ 2107 εκδίδεται από τα ΚΕΠ και θ πλθρωμι του πραγματοποιείται ςε 

οποιαδιποτε τράπεηα ι ΕΛΣΑ ). 

5. Θλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τζλοσ κόςτουσ τθσ κάρτασ του αυτοτελοφσ εγγράφου» 

(e-παράβολο κωδικόσ 2119 - εκδίδεται από τα ΚΕΠ και θ πλθρωμι του πραγματοποιείται ςε 

οποιαδιποτε τράπεηα ι ΕΛΣΑ ).  

6. Βεβαίωςθ του εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ του άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ  Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

για τον κφκλο ςπουδϊν που ζχει διανφςει ο ςπουδαςτισ ςε αυτό, κακϊσ και για το 

ςυμπλθρωματικό ι ςυναφι χαρακτιρα του ανωτζρω κφκλου ςπουδϊν με το πρόγραμμα που 

πρόκειται να παρακολουκιςει ςτθν Ελλάδα κακϊσ και ο χρόνοσ ολοκλιρωςισ του. 

7. Βεβαίωςθ του φορζα υλοποίθςθσ του αντίςτοιχου προγράμματοσ για τθ ςυμμετοχι του 

ςπουδαςτι ςε κοινοτικό ι διμερζσ πρόγραμμα ανταλλαγισ ι βεβαίωςθ των αρμόδιων αρχϊν 

κράτουσ μζλουσ τθσ  Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ότι ζχει γίνει δεκτόσ ςε αυτό ο ςπουδαςτισ για διάςτθμα 

τουλάχιςτον 2 ετϊν ι βεβαίωςθ του εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ του άλλου κράτουσ μζλουσ  

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με τθν οποία πιςτοποιείται θ υποχρεωτικι παρακολοφκθςθ μζρουσ του 

προγράμματοσ των ςπουδϊν αυτϊν ςτθ Ελλάδα. 

8. Αποδεικτικά ςτοιχεία που να αποδεικνφουν ότι διακζτει επαρκείσ πόρουσ για τθν κάλυψθ 

των εξόδων ςπουδϊν και διαβίωςθσ. Σο φψοσ των επαρκϊν πόρων για το χρόνο που ιςχφει θ άδεια 

διαμονισ ορίηεται, κατϋ ελάχιςτο ςτα 400 € μθνιαίωσ και αποδεικνφεται από λογαριαςμό 

κατακζςεων, τραπεηικό ζμβαςμα, υποτροφία ι απόδειξθ μιςκοδοςίασ ςε περίπτωςθ που ο 

ςπουδαςτισ αςκεί μερικι απαςχόλθςθ (κατά τθν ανανζωςθ τθσ άδειασ διαμονισ) - ΚΤΑ 

αρικμ.41712/2014. 

9. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικισ 

περίκαλψθσ, κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ. 

10. Ζναν φάκελο με λάςτιχα.  
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2.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΓΙΑ  ΑΝΑΝΕΩΘ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘ-ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΤΗΤΓΟΙ 

1. Σζςςερεισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι αποκλειςτικά και μόνο 

τφπου διαβατηρίου,(4Χ6) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε 

μορφι γραφικϊν JPEG2000. 

2. Φωτοαντίγραφο όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςχφοντοσ διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου 

αναγνωριςμζνου από τθν χϊρα μασ. (Σε περίπτωςη μη αναγραφήσ του τόπου γζννηςησ (πόλη) ςτο 

διαβατήριο θα πρζπει να προςκομίςετε επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χώρασ γζννηςησ ή 

προζλευςησ επίςημα μεταφραςμζνο και νόμιμα επικυρωμζνο από το όποιο να προκφπτει ςαφώσ ο 

τόποσ γζννηςησ).   

3. Φωτοαντίγραφο άδειασ διαμονισ . 

4. Θλεκτρονικό παράβολο φψουσ 150 € (για τθν ζκδοςθ του e-παραβόλου είναι απαραίτθτοσ ο 

ΑΦ.Μ. Σο e-παράβολο κωδικόσ 2107 εκδίδεται από τα ΚΕΠ και θ πλθρωμι του πραγματοποιείται ςε 

οποιαδιποτε τράπεηα ι ΕΛΣΑ). 

5. Θλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τζλοσ κόςτουσ τθσ κάρτασ του αυτοτελοφσ εγγράφου» 

(e-παράβολο κωδικόσ 2119).  

6. -  Λθξιαρχικι πράξθ κανάτου του ςυντθροφντοσ για τθν περίπτωςθ κανάτου ι  

 -  Απόφαςθ διαηυγίου ι ακφρωςθσ του γάμου για τθν περίπτωςθ διαηυγίου ι  

 -  Επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο του νζου ςυμβολαίου μίςκωςθσ κατοικίασ ι Ε9 για   

     ιδιόκτθτθ κατοικία, για τθν περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ διακοπισ τθσ ζγγαμθσ 

     ςυμβίωςθσ  ι  

 - Επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ καταγγελίασ που ζχει υποβάλλει ςε αρμόδια Ελλθνικι 

    αρχι ςτθν περίπτωςθ άςκθςθσ ενδοοικογενειακισ βίασ ι Οποιοδιποτε άλλο 

   ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ςυνδρομι ιδιαιτζρωσ δυςχερϊν καταςτάςεων 

7. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικισ 

περίκαλψθσ, κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ 

8. Ζνα φάκελο με λάςτιχα.  

ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Οι καλφψεισ των αςφαλιςτιριων ςυμβολαίων προκειμζνου να πλθροφνται οι διατάξεισ του άρκρου 
6 περ. (ε) του Ν. 4251/2014, αφοροφν ςε: 
α. Αςφάλιςθ μόνιμθσ ολικισ ι μερικισ ανικανότθτασ από ατφχθμα. Σο φψοσ των καλυπτόμενων 
παροχϊν κα πρζπει να ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον 15.000 ευρϊ ετθςίωσ με ςυμμετοχι του 
αςφαλιηόμενου 20% κατ' ανϊτατο όριο. 
β. Ιατροφαρμακευτικά ζξοδα από αςκζνεια ι ατφχθμα. Σο φψοσ των καλυπτόμενων παροχϊν κα 
πρζπει να ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον 1500 ευρϊ ετθςίωσ. με ςυμμετοχι του αςφαλιηόμενου 
20% κατ' ανϊτατο όριο. 
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γ. Ευρεία νοςοκομειακι περίκαλψθ. Σο φψοσ των καλυπτόμενων παροχϊν κα πρζπει να ανζρχεται 
ςε ποςό τουλάχιςτον 10.000 ευρϊ ετθςίωσ με ςυμμετοχι του αςφαλιηόμενου 20% κατ' ανϊτατο 
όριο 
  Σα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια δεν κα γίνονται δεκτά ςε περιπτϊςεισ που περιλαμβάνουν απαλλαγζσ 
και ειδικζσ πρόςκετεσ ςυμφωνίεσ.Σα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια κα πρζπει να καλφπτουν χρονικό 
διάςτθμα ενόσ ζτουσ. Εάν θ διάρκεια του τίτλου διαμονισ υπερβαίνει τθ διάρκεια ιςχφοσ του 
ςυμβολαίου, αυτό κα προςκομίηεται υποχρεωτικά ανά ζτοσ. 

2.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΘ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘ/ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ  ΤΗΤΓΟΙ  
ΠΑΡΕΛΕΤΘ ΠΕΝΣΑΕΣΙΑ 

1. Σζςςερεισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι αποκλειςτικά  και μόνο 

τφπου διαβατηρίου (4Χ6), κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε 

μορφι γραφικϊν JPEG2000 

2. Φωτοαντίγραφο όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςχφοντοσ διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου 

αναγνωριςμζνου από τθν χϊρα μασ.(Σε περίπτωςη μη αναγραφήσ του τόπου γζννηςησ (πόλη) ςτο 

διαβατήριο θα πρζπει να προςκομίςετε επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χώρασ γζννηςησ ή 

προζλευςησ επίςημα μεταφραςμζνο και νόμιμα επικυρωμζνο από το όποιο να προκφπτει ςαφώσ ο 

τόποσ γζννηςησ ).   

3. Φωτοαντίγραφο άδειασ διαμονισ  

4. Θλεκτρονικό παράβολο φψουσ 150 € (για τθν ζκδοςθ του e-παραβόλου, είναι απαραίτθτοσ ο 

Α.Φ.Μ. Σο e-παράβολο κωδικόσ 2107 εκδίδεται από τα ΚΕΠ και θ πλθρωμι του πραγματοποιείται ςε 

οποιαδιποτε τράπεηα ι ΕΛΣΑ). 

5. Θλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τζλοσ κόςτουσ τθσ κάρτασ του αυτοτελοφσ εγγράφου» 

(e-παράβολο κωδικόσ 2119). 

6. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικισ 

περίκαλψθσ, κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ 

7. Ζνα φάκελο με λάςτιχα.  

 ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Οι καλφψεισ των αςφαλιςτήριων ςυμβολαίων προκειμζνου να πληροφνται οι διατάξεισ του 
άρθρου 6 περ. (ε) του Ν. 4251/2014, αφοροφν ςε: 
 
α. Αςφάλιςθ μόνιμθσ ολικισ ι μερικισ ανικανότθτασ από ατφχθμα. Σο φψοσ των καλυπτόμενων 
παροχϊν κα πρζπει να ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον 15.000 ευρϊ ετθςίωσ με ςυμμετοχι του 
αςφαλιηόμενου 20% κατ' ανϊτατο όριο. 
β. Ιατροφαρμακευτικά ζξοδα από αςκζνεια ι ατφχθμα. Σο φψοσ των καλυπτόμενων παροχϊν κα 
πρζπει να ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον 1500 ευρϊ ετθςίωσ. με ςυμμετοχι του αςφαλιηόμενου 
20% κατ' ανϊτατο όριο. 
γ. Ευρεία νοςοκομειακι περίκαλψθ. Σο φψοσ των καλυπτόμενων παροχϊν κα πρζπει να ανζρχεται 
ςε ποςό τουλάχιςτον 10.000 ευρϊ ετθςίωσ με ςυμμετοχι του αςφαλιηόμενου 20% κατ' ανϊτατο 
όριο 
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  Σα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια δεν κα γίνονται δεκτά ςε περιπτϊςεισ που περιλαμβάνουν απαλλαγζσ 
και ειδικζσ πρόςκετεσ ςυμφωνίεσ. Σα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια κα πρζπει να καλφπτουν χρονικό 
διάςτθμα ενόσ ζτουσ. Εάν θ διάρκεια του τίτλου διαμονισ υπερβαίνει τθ διάρκεια ιςχφοσ του 
ςυμβολαίου, αυτό κα προςκομίηεται υποχρεωτικά ανά ζτοσ. 
 

2.3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΘ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΙΝΘ / ΑΤΣΟΣΕΛΟΤ – ΣΕΚΝΑ  

 
1. Σζςςερεισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι αποκλειςτικά και μόνο 

τφπου διαβατηρίου (4Χ6) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε 

μορφι γραφικϊν JPEG2000. 

2. Φωτοαντίγραφο όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςχφοντοσ διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου 

αναγνωριςμζνου από τθν χϊρα μασ. (Σε περίπτωςη μη αναγραφήσ του τόπου γζννηςησ (πόλη) ςτο 

διαβατήριο θα πρζπει να προςκομίςετε επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χώρασ γζννηςησ ή 

προζλευςησ επίςημα μεταφραςμζνο και νόμιμα επικυρωμζνο από το όποιο να προκφπτει ςαφώσ ο 

τόποσ γζννηςησ).   

3. Φωτοαντίγραφο άδειασ διαμονισ. 

4. Θλεκτρονικό παράβολο φψουσ 450€ (κωδ.2109)για ανανζωςη ή 150€ (κωδ.2107)για 

χορήγηςη (για τθν ζκδοςθ του e-παραβόλου είναι απαραίτθτοσ ο ΑΦ.Μ. Σο e-παράβολο κωδικόσ 

2404 εκδίδεται από τα ΚΕΠ και θ πλθρωμι του πραγματοποιείται ςε οποιαδιποτε τράπεηα ι ΕΛΣΑ). 

5. Θλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τζλοσ κόςτουσ τθσ κάρτασ του αυτοτελοφσ εγγράφου» 

(e-παράβολο κωδικόσ 2119). 

6. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικισ 

περίκαλψθσ, κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ 

7. Ζγγραφο που αποδεικνφει τθν ενθλικίωςθ (Διαβατιριο ι πιςτοποιθτικό γζννθςθσ) 

8. Ζνα φάκελο με λάςτιχα.  

ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Οι καλφψεισ των αςφαλιςτιριων ςυμβολαίων προκειμζνου να πλθροφνται οι διατάξεισ του άρκρου 
6 περ. (ε) του Ν. 4251/2014, αφοροφν ςε: 
α. Αςφάλιςθ μόνιμθσ ολικισ ι μερικισ ανικανότθτασ από ατφχθμα. Σο φψοσ των καλυπτόμενων 
παροχϊν κα πρζπει να ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον 15.000 ευρϊ ετθςίωσ με ςυμμετοχι του 
αςφαλιηόμενου 20% κατ' ανϊτατο όριο. 
β. Ιατροφαρμακευτικά ζξοδα από αςκζνεια ι ατφχθμα. Σο φψοσ των καλυπτόμενων παροχϊν κα 
πρζπει να ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον 1500 ευρϊ ετθςίωσ. με ςυμμετοχι του αςφαλιηόμενου 
20% κατ' ανϊτατο όριο. 
γ. Ευρεία νοςοκομειακι περίκαλψθ. Σο φψοσ των καλυπτόμενων παροχϊν κα πρζπει να ανζρχεται 
ςε ποςό τουλάχιςτον 10.000 ευρϊ ετθςίωσ με ςυμμετοχι του αςφαλιηόμενου 20% κατ' ανϊτατο 
όριο 
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  Σα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια δεν κα γίνονται δεκτά ςε περιπτϊςεισ που περιλαμβάνουν απαλλαγζσ 
και ειδικζσ πρόςκετεσ ςυμφωνίεσ.Σα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια κα πρζπει να καλφπτουν χρονικό 
διάςτθμα ενόσ ζτουσ. Εάν θ διάρκεια του τίτλου διαμονισ υπερβαίνει τθ διάρκεια ιςχφοσ του 
ςυμβολαίου, αυτό κα προςκομίηεται υποχρεωτικά ανά ζτοσ. 

2.4.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΘ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘ/ΑΤΣΟΣΕΛΟΤ – ΣΕΚΝΑ 
ΜΕΣΑ ΣΟ ΠΕΡΑ ΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

1. Σζςςερεισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι αποκλειςτικά και μόνο 

τφπου διαβατηρίου(4Χ6), κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε 

μορφι γραφικϊν JPEG2000. 

2. Φωτοαντίγραφο όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςχφοντοσ διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου 

αναγνωριςμζνου από τθν χϊρα μασ. (Σε περίπτωςη μη αναγραφήσ του τόπου γζννηςησ (πόλη) ςτο 

διαβατήριο θα πρζπει να προςκομίςετε επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χώρασ γζννηςησ ή 

προζλευςησ επίςημα μεταφραςμζνο και νόμιμα επικυρωμζνο από το όποιο να προκφπτει ςαφώσ ο 

τόποσ γζννηςησ).   

3. Φωτοαντίγραφο άδειασ διαμονισ. 

4. Θλεκτρονικό παράβολο φψουσ 150 € (για τθν ζκδοςθ του e-παραβόλου είναι απαραίτθτοσ ο 

ΑΦ.Μ. Σο e-παράβολο κωδικόσ 2107 εκδίδεται από τα ΚΕΠ και θ πλθρωμι του πραγματοποιείται ςε 

οποιαδιποτε τράπεηα ι ΕΛΣΑ). 

5. Θλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τζλοσ κόςτουσ τθσ κάρτασ του αυτοτελοφσ εγγράφου» 

(e-παράβολο κωδικόσ 2119). 

6. Αποδεικτικά για τθν αποπεράτωςθ των ςπουδϊν. 

7. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικισ 

περίκαλψθσ, κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ 

8. Ζνα φάκελο με λάςτιχα.  

ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Οι καλφψεισ των αςφαλιςτιριων ςυμβολαίων προκειμζνου να πλθροφνται οι διατάξεισ του άρκρου 
6 περ. (ε) του Ν. 4251/2014, αφοροφν ςε: 
α. Αςφάλιςθ μόνιμθσ ολικισ ι μερικισ ανικανότθτασ από ατφχθμα. Σο φψοσ των καλυπτόμενων 
παροχϊν κα πρζπει να ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον 15.000 ευρϊ ετθςίωσ με ςυμμετοχι του 
αςφαλιηόμενου 20% κατ' ανϊτατο όριο. 
β. Ιατροφαρμακευτικά ζξοδα από αςκζνεια ι ατφχθμα. Σο φψοσ των καλυπτόμενων παροχϊν κα 
πρζπει να ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον 1500 ευρϊ ετθςίωσ. με ςυμμετοχι του αςφαλιηόμενου 
20% κατ' ανϊτατο όριο. 
γ. Ευρεία νοςοκομειακι περίκαλψθ. Σο φψοσ των καλυπτόμενων παροχϊν κα πρζπει να ανζρχεται 
ςε ποςό τουλάχιςτον 10.000 ευρϊ ετθςίωσ με ςυμμετοχι του αςφαλιηόμενου 20% κατ' ανϊτατο 
όριο 
  Σα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια δεν κα γίνονται δεκτά ςε περιπτϊςεισ που περιλαμβάνουν απαλλαγζσ 
και ειδικζσ πρόςκετεσ ςυμφωνίεσ.Σα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια κα πρζπει να καλφπτουν χρονικό 
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διάςτθμα ενόσ ζτουσ. Εάν θ διάρκεια του τίτλου διαμονισ υπερβαίνει τθ διάρκεια ιςχφοσ του 
ςυμβολαίου, αυτό κα προςκομίηεται υποχρεωτικά ανά ζτοσ. 

2.5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΘΓΘΘ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘ/ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΤΗΤΓΟΙ 
ΟΜΟΓΕΝΩΝ  (Ν.4251/2014) 

 
1. Σζςςερεισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι αποκλειςτικά και μόνο 

τφπου διαβατηρίου,(4Χ6) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε 

μορφι γραφικϊν JPEG2000. 

2. Φωτοαντίγραφο όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςχφοντοσ διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου 

αναγνωριςμζνου από τθν χϊρα μασ. (Σε περίπτωςη μη αναγραφήσ του τόπου γζννηςησ (πόλη) ςτο 

διαβατήριο θα πρζπει να προςκομίςετε επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χώρασ γζννηςησ ή 

προζλευςησ επίςημα μεταφραςμζνο και νόμιμα επικυρωμζνο από το όποιο να προκφπτει ςαφώσ ο 

τόποσ γζννηςησ ).   

3. Θλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τζλοσ κόςτουσ τθσ κάρτασ του αυτοτελοφσ εγγράφου» 

(e-παράβολο κωδικόσ 2119 - εκδίδεται από τα ΚΕΠ και θ πλθρωμι του πραγματοποιείται ςε 

οποιαδιποτε τράπεηα ι ΕΛΣΑ ). 

4. Ζγγραφο που πιςτοποιεί νόμιμθ διαμονι ςτθν Ελλάδα. 

5. Επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο Ειδικοφ Δελτίου Σαυτότθτασ Ομογενοφσ του ςυηφγου. 

6. Διακοπι τθσ ςυμβίωςθσ που να αποδεικνφεται με:   

-  Απόφαςθ διαηυγίου ι ακφρωςθσ του γάμου (επίςθμα μεταφραςμζνθ και νόμιμα επικυρωμζνθ) ι  

-  Επικυρωμζνο αντίγραφό τθσ καταγγελίασ που ζχει υποβάλλει ςε αρμόδια ελλθνικι αρχι ςτθν 

περίπτωςθ άςκθςθσ ενδοοικογενειακισ βίασ ι οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο από το όποιο προκφπτει 

θ ςυνδρομι ιδιαιτζρωσ δυςχερϊν καταςτάςεων .  

7. Αντίγραφο απόφαςθσ ανάκλθςθσ του ΕΔΣΟ. 

8. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικισ 

περίκαλψθσ, κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ 

9. Ζνα φάκελο με λάςτιχα.  

 ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Οι καλφψεισ των αςφαλιςτιριων ςυμβολαίων προκειμζνου να πλθροφνται οι διατάξεισ του άρκρου 
6 περ. (ε) του Ν. 4251/2014, αφοροφν ςε: 
α. Αςφάλιςθ μόνιμθσ ολικισ ι μερικισ ανικανότθτασ από ατφχθμα. Σο φψοσ των καλυπτόμενων 
παροχϊν κα πρζπει να ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον 15.000 ευρϊ ετθςίωσ με ςυμμετοχι του 
αςφαλιηόμενου 20% κατ' ανϊτατο όριο. 
β. Ιατροφαρμακευτικά ζξοδα από αςκζνεια ι ατφχθμα. Σο φψοσ των καλυπτόμενων παροχϊν κα 
πρζπει να ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον 1500 ευρϊ ετθςίωσ. με ςυμμετοχι του αςφαλιηόμενου 
20% κατ' ανϊτατο όριο. 
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γ. Ευρεία νοςοκομειακι περίκαλψθ. Σο φψοσ των καλυπτόμενων παροχϊν κα πρζπει να ανζρχεται 
ςε ποςό τουλάχιςτον 10.000 ευρϊ ετθςίωσ με ςυμμετοχι του αςφαλιηόμενου 20% κατ' ανϊτατο 
όριο 
  Σα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια δεν κα γίνονται δεκτά ςε περιπτϊςεισ που περιλαμβάνουν απαλλαγζσ 
και ειδικζσ πρόςκετεσ ςυμφωνίεσ.Σα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια κα πρζπει να καλφπτουν χρονικό 
διάςτθμα ενόσ ζτουσ. Εάν θ διάρκεια του τίτλου διαμονισ υπερβαίνει τθ διάρκεια ιςχφοσ του 
ςυμβολαίου, αυτό κα προςκομίηεται υποχρεωτικά ανά ζτοσ. 

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΚΑΣΑΡΣΙΘ 

3.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΘΓΘΘ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ 
ΚΑΣΑΡΣΙΘ 

 
1. Σζςςερεισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι αποκλειςτικά και 

μόνο τφπου διαβατηρίου(4Χ6) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) 

ςε μορφι γραφικϊν JPEG2000. 

2. Φωτοαντίγραφο όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςχφοντοσ διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου 

αναγνωριςμζνου από τθν χϊρα μασ. (Σε περίπτωςη μη αναγραφήσ του τόπου γζννηςησ (πόλη) ςτο 

διαβατήριο θα πρζπει να προςκομίςετε επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χώρασ γζννηςησ ή 

προζλευςησ επίςημα μεταφραςμζνο και νόμιμα επικυρωμζνο από το όποιο να προκφπτει ςαφώσ ο 

τόποσ γζννηςησ).   

3. Θεϊρθςθ ειςόδου. 

4. Θλεκτρονικό παράβολο, φψουσ 150€ (για τθν ζκδοςθ του e-παραβόλου είναι 

απαραίτθτοσ ο Α.Φ.Μ.  Σο e-παράβολο κωδικόσ 2107  εκδίδεται από τα ΚΕΠ και θ πλθρωμι του 

πραγματοποιείται ςε οποιαδιποτε τράπεηα ι ΕΛΣΑ). 

5. Θλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τζλοσ κόςτουσ τθσ κάρτασ του αυτοτελοφσ 

εγγράφου» (e-παράβολο κωδικόσ 2119) . 

6. Βεβαίωςθ εγγραφισ από το αρμόδιο δθμόςιο ι ιδιωτικό Ινςτιτοφτο Επαγγελματικισ 

Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ), Κολζγιο, ι κζντρο Δια βίου μάκθςθσ 1 ι 2 ι βεβαίωςθ ότι ζχει γίνει αποδεκτόσ/θ 

προσ εγγραφι και βεβαίωςθ ότι το πρόγραμμα απαιτεί κανονικι και όχι εξϋ αποςτάςεωσ φοίτθςθ. 

7. Αποδεικτικό επάρκειασ γνϊςθσ τθσ γλϊςςασ που διδάςκεται το πρόγραμμα ςπουδϊν 

επιπζδου Β1.  

8. υμφωνία πιςτοποίθςθσ και δικαιόχρθςθσ με ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ 

αλλοδαπισ αναγνωριςμζνα από τθ χϊρα που εδρεφουν και προγράμματα ςπουδϊν τα οποία 

οδθγοφν ςε μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν  εφόςον αυτά εχουν πιςτοποίθςθ από διεκνείσ 

οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ όταν ο πάροχοσ είναι Κολζγιο.  
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9. Αποδεικτικά ςτοιχεία που να αποδεικνφουν ότι διακζτει επαρκείσ πόρουσ για τθν κάλυψθ 

των εξόδων ςπουδϊν και διαβίωςθσ. Σο φψοσ των επαρκϊν πόρων για το χρόνο που ιςχφει θ άδεια 

διαμονισ ορίηεται, κατϋ ελάχιςτο ςτα 400 € μθνιαίωσ και αποδεικνφεται από λογαριαςμό 

κατακζςεων, τραπεηικό ζμβαςμα, υποτροφία - ΚΤΑ αρικμ.41712/2014. 

10. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και 

ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ, κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ.  

11. Ζναν φάκελο με λάςτιχα.  

3.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΘ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ 
ΚΑΣΑΡΣΙΘ 

1. Σζςςερεισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι αποκλειςτικά και μόνο 

τφπου διαβατηρίου,(4Χ6) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε 

μορφι γραφικϊν JPEG2000. 

2. Φωτοαντίγραφο όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςχφοντοσ διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου 

αναγνωριςμζνου από τθν χϊρα μασ. (Σε περίπτωςη μη αναγραφήσ του τόπου γζννηςησ (πόλη) ςτο 

διαβατήριο θα πρζπει να προςκομίςετε επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χώρασ γζννηςησ ή 

προζλευςησ επίςημα μεταφραςμζνο και νόμιμα επικυρωμζνο από το όποιο να προκφπτει ςαφώσ ο 

τόποσ γζννηςησ).   

3. Φωτοαντίγραφο άδειασ διαμονισ. 

4. Θλεκτρονικό παράβολο, φψουσ 150€ (για τθν ζκδοςθ του e-παραβόλου είναι απαραίτθτοσ ο 

Α.Φ.Μ.  Σο e-παράβολο κωδικόσ 2107 εκδίδεται από τα ΚΕΠ και θ πλθρωμι του πραγματοποιείται 

ςε οποιαδιποτε τράπεηα ι ΕΛΣΑ ). 

5. Θλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τζλοσ κόςτουσ τθσ κάρτασ του αυτοτελοφσ εγγράφου» 

(e-παράβολο κωδικόσ 2119).  

6. Βεβαίωςθ εγγραφισ και ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ από τον αρμόδιο πάροχο. 

7. Αποδεικτικά ςτοιχεία που να αποδεικνφουν ότι διακζτει επαρκείσ πόρουσ για τθν κάλυψθ 

των εξόδων ςπουδϊν και διαβίωςθσ. Σο φψοσ των επαρκϊν πόρων για το χρόνο που ιςχφει θ άδεια 

διαμονισ ορίηεται, κατϋ ελάχιςτο ςτα 400 € μθνιαίωσ και αποδεικνφεται από λογαριαςμό 

κατακζςεων, τραπεηικό ζμβαςμα, υποτροφία - ΚΤΑ αρικμ.41712/2014. 

8. Ζναν φάκελο με λάςτιχα.  

ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Οι καλφψεισ των αςφαλιςτήριων ςυμβολαίων προκειμζνου να πληροφνται οι διατάξεισ του 
άρθρου 6 περ. (ε) του Ν. 4251/2014, αφοροφν ςε: 
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α. Αςφάλιςθ μόνιμθσ ολικισ ι μερικισ ανικανότθτασ από ατφχθμα. Σο φψοσ των καλυπτόμενων 
παροχϊν κα πρζπει να ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον 15.000 ευρϊ ετθςίωσ με ςυμμετοχι του 
αςφαλιηόμενου 20% κατ' ανϊτατο όριο. 
β. Ιατροφαρμακευτικά ζξοδα από αςκζνεια ι ατφχθμα. Σο φψοσ των καλυπτόμενων παροχϊν κα 
πρζπει να ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον 1500 ευρϊ ετθςίωσ. με ςυμμετοχι του αςφαλιηόμενου 
20% κατ' ανϊτατο όριο. 
γ. Ευρεία νοςοκομειακι περίκαλψθ. Σο φψοσ των καλυπτόμενων παροχϊν κα πρζπει να ανζρχεται 
ςε ποςό τουλάχιςτον 10.000 ευρϊ ετθςίωσ με ςυμμετοχι του αςφαλιηόμενου 20% κατ' ανϊτατο 
όριο 
  Σα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια δεν κα γίνονται δεκτά ςε περιπτϊςεισ που περιλαμβάνουν απαλλαγζσ 
και ειδικζσ πρόςκετεσ ςυμφωνίεσ. Σα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια κα πρζπει να καλφπτουν χρονικό 
διάςτθμα ενόσ ζτουσ. Εάν θ διάρκεια του τίτλου διαμονισ υπερβαίνει τθ διάρκεια ιςχφοσ του 
ςυμβολαίου, αυτό κα προςκομίηεται υποχρεωτικά ανά ζτοσ. 
 

4. ΑΠΟΚΣΘΘ  ΙΑΣΡΙΚΘ  ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ 

4.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΧΟΡΘΓΘΘ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΣΘΘ ΙΑΣΡΙΚΘ 

ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ 

1. Σζςςερεισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι αποκλειςτικά και μόνο 

τφπου διαβατηρίου(4Χ6) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε 

μορφι γραφικϊν JPEG2000.  

2. Φωτοαντίγραφο όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςχφοντοσ διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου 

αναγνωριςμζνου από τθν χϊρα μασ. (Σε περίπτωςη μη αναγραφήσ του τόπου γζννηςησ (πόλη) ςτο 

διαβατήριο θα πρζπει να προςκομίςετε επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χώρασ γζννηςησ ή 

προζλευςησ επίςημα μεταφραςμζνο και νόμιμα επικυρωμζνο από το όποιο να προκφπτει ςαφώσ ο 

τόποσ γζννηςησ ).   

3. Θεϊρθςθ ειςόδου. 

4. Θλεκτρονικό παράβολο, φψουσ 150 € (για τθν ζκδοςθ του e-παραβόλου είναι απαραίτθτοσ ο 

Α.Φ.Μ. Σο e-παράβολο εκδίδεται από τα ΚΕΠ και θ πλθρωμι του πραγματοποιείται ςε οποιαδιποτε 

τράπεηα ι ςε ΕΛΣΑ).κωδικόσ 2107 

5. Θλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τζλοσ κόςτουσ τθσ κάρτασ του αυτοτελοφσ εγγράφου» 

(e-παράβολο κωδικόσ 2119).  

6. Βεβαίωςθ από νοςθλευτικό ίδρυμα που ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία παρζχει 

ειδικότθτα ότι γίνεται δεκτόσ προσ απόκτθςθ τθσ κακϊσ και του χρόνου που απαιτείται για τθν 

απόκτθςθ αυτισ. 

7. Ακριβζσ φωτοαντίγραφο απόφαςθσ του Τπουργείου Τγείασ που αφορά ςτθν τοποκζτθςθ του 

πολίτθ τρίτθσ χϊρασ για ειδίκευςθ ςτο ανωτζρω νοςθλευτικό ίδρυμα. 
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8. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικισ 

περίκαλψθσ, κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ.  

9. Ζναν φάκελο με λάςτιχα.  

4.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΘ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΣΘΘ  ΙΑΣΡΙΚΘ  

ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ 

 
1. Σζςςερεισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι αποκλειςτικά και μόνο 

τφπου διαβατηρίου(4Χ6) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε 

μορφι γραφικϊν JPEG2000.  

2. Φωτοαντίγραφο όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςχφοντοσ διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου 

αναγνωριςμζνου από τθν χϊρα μασ. (Σε περίπτωςη μη αναγραφήσ του τόπου γζννηςησ (πόλη) ςτο 

διαβατήριο θα πρζπει να προςκομίςετε επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χώρασ γζννηςησ ή 

προζλευςησ επίςημα μεταφραςμζνο και νόμιμα επικυρωμζνο από το όποιο να προκφπτει ςαφώσ ο 

τόποσ γζννηςησ ).   

3. Φωτοαντίγραφο άδειασ διαμονισ.  

4. Θλεκτρονικό παράβολο, φψουσ 300 € (για τθν ζκδοςθ του e-παραβόλου είναι απαραίτθτοσ ο 

Α.Φ.Μ. Σο e-παράβολο εκδίδεται από τα ΚΕΠ και θ πλθρωμι του πραγματοποιείται ςε οποιαδιποτε 

τράπεηα ι ςε ΕΛΣΑ).κωδικόσ2108 

5. Θλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τζλοσ κόςτουσ τθσ κάρτασ του αυτοτελοφσ εγγράφου» 

(e-παράβολο κωδικόσ 2119).  

6. Βεβαίωςθ του οικείου νοςθλευτικοφ ιδρφματοσ ότι ο πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ εξακολουκεί να 

ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία απόκτθςθσ ιατρικισ ειδικότθτασ. 

7. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικισ 

περίκαλψθσ, κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ.  

8. Ζναν φάκελο με λάςτιχα.  

5. ΕΡΕΤΝΘΣΕ  

5.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΘΓΘΘ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘ Ε  ΕΡΕΤΝΘΣΕ  

1. Σζςςερεισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι αποκλειςτικά και μόνο 

τφπου διαβατηρίου (4Χ6) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε 

μορφι γραφικϊν JPEG2000 

2. Φωτοαντίγραφο όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςχφοντοσ διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου 

αναγνωριςμζνου από τθν χϊρα μασ. (Σε περίπτωςη μη αναγραφήσ του τόπου γζννηςησ (πόλη) ςτο 
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διαβατήριο θα πρζπει να προςκομίςετε επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χώρασ γζννηςησ ή 

προζλευςησ επίςημα μεταφραςμζνο και νόμιμα επικυρωμζνο από το όποιο να προκφπτει ςαφώσ ο 

τόποσ  γζννηςησ).   

3. Θεϊρθςθ ειςόδου. 

4. Θλεκτρονικό παράβολο διάρκειασ ιςόχρονησ τησ ςφμβαςησ υποδοχήσ (για τθν ζκδοςθ του 

e-παραβόλου είναι απαραίτθτοσ ο ΑΦ.Μ. Σο e-παράβολο εκδίδεται από τα ΚΕΠ και θ πλθρωμι του 

πραγματοποιείται ςε οποιαδιποτε τράπεηα ι ΕΛΣΑ). 

5. Θλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τζλοσ κόςτουσ τθσ κάρτασ του αυτοτελοφσ εγγράφου» 

(e-παράβολο κωδικόσ 2119).  

6. Ζγκριςθ του ερευνθτικοφ οργανιςμοφ από τον αρμόδιο δθμόςιο φορζα - ΓΓΕΣ -(όταν ο 

ερευνθτικόσ οργανιςμόσ είναι ιδιωτικόσ). 

7. Ακριβζσ αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ υποδοχισ υπογεγραμμζνθ με ερευνθτικό οργανιςμό, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 60 του Ν.4251/14 με τθν οποία προςδιορίηεται θ νομικι ςχζςθ 

και οι εργαςιακζσ ςυνκικεσ των ερευνθτϊν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία κακϊσ και θ 

επάρκεια πόρων για τθν κάλυψθ των δαπανϊν διαβίωςθσ, το φψοσ των οποίων δεν μπορεί να είναι 

κατϊτερο των 900 ευρϊ ετθςίωσ.  

8. Ατομικι διλωςθ ανάλθψθσ οικονομικισ ευκφνθσ από τον ερευνθτικό οργανιςμό. 

9. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικισ 

περίκαλψθσ, κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ.  

10. Ζναν φάκελο με λάςτιχα.  

5.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΓΙΑ  ΑΝΑΝΕΩΘ  ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘ Ε ΕΡΕΤΝΘΣΕ  

 
1. Σζςςερεισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι αποκλειςτικά και μόνο 

τφπου διαβατηρίου, (4Χ6) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε 

μορφι γραφικϊν JPEG2000 

2. Φωτοαντίγραφο όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςχφοντοσ διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου 

αναγνωριςμζνου από τθν χϊρα μασ.(Σε περίπτωςη μη αναγραφήσ του τόπου γζννηςησ (πόλη) ςτο 

διαβατήριο θα πρζπει να προςκομίςετε επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χώρασ γζννηςησ ή 

προζλευςησ επίςημα μεταφραςμζνο και νόμιμα επικυρωμζνο από το όποιο να προκφπτει ςαφώσ ο 

τόποσ γζννηςησ ).   

3. Φωτοαντίγραφο άδειασ διαμονισ.  
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4. Θλεκτρονικό παράβολο διάρκειασ ιςόχρονησ τησ ςφμβαςησ υποδοχήσ (για τθν ζκδοςθ του 

e-παραβόλου είναι απαραίτθτοσ ο ΑΦ.Μ. Σο e-παράβολο εκδίδεται από τα ΚΕΠ και θ πλθρωμι του 

πραγματοποιείται ςε οποιαδιποτε τράπεηα ι ΕΛΣΑ ). 

5. Θλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τζλοσ κόςτουσ τθσ κάρτασ του αυτοτελοφσ εγγράφου» 

(e-παράβολο κωδικόσ 2119).  

6. Ακριβζσ αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ περί παράταςθσ  ςυνεργαςίασ με τον ερευνθτικό 

οργανιςμό, με τθν οποία προςδιορίηεται θ νομικι ςχζςθ και οι εργαςιακζσ ςυνκικεσ των ερευνθτϊν 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, κακϊσ και θ επάρκεια πόρων για τθν κάλυψθ των δαπανϊν 

διαβίωςθσ το φψοσ των οποίων δεν μπορεί να είναι κατϊτερο των 900 ευρϊ ετθςίωσ. 

7. Αποδεικτικό εκπλιρωςθσ φορολογικϊν υποχρεϊςεων (εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ 

φορολογικισ διλωςθσ  ι  αντίγραφο υποβλθκείςασ φορολογικισ διλωςθσ εάν κατά το  ζτοσ 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ ανανζωςθσ τθσ άδειασ διαμονισ υπεβλικθ για  πρϊτθ φορά φορολογικι 

διλωςθ). 

8. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικισ 

περίκαλψθσ, κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ.  

9. Ζναν φάκελο με λάςτιχα.  

 

6.  ΤΠΟΣΡΟΦΟΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 
(άρθρο 45- Ν.4251/14 : Τπότροφοι Τπουργείων, Οργανιςμϊν Κοινωφελϊν Ιδρυμάτων, ΙΚΤ, 

προγράμματα ανταλλαγϊν διακρατικϊν ςυμφωνιϊν , προγράμματα ςυνεργαςίασ με 

χρηματοδότηςη τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ - Erasmus) 

6.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΧΟΡΘΓΘΘ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘ Ε ΤΠΟΣΡΟΦΟΤ 

 
1. Σζςςερεισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι αποκλειςτικά και μόνο 

τφπου διαβατηρίου(4Χ6) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε 

μορφι γραφικϊν JPEG2000. 

2. Φωτοαντίγραφο όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςχφοντοσ διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου 

αναγνωριςμζνου από τθν χϊρα μασ.(Σε περίπτωςη μη αναγραφήσ του τόπου γζννηςησ (πόλη) ςτο 

διαβατήριο θα πρζπει να προςκομίςετε επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χώρασ γζννηςησ ή 

προζλευςησ επίςημα μεταφραςμζνο και νόμιμα επικυρωμζνο από το όποιο να προκφπτει ςαφώσ ο 

τόποσ γζννηςησ ).   

3. Θεϊρθςθ ειςόδου. 
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4. Θλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τζλοσ κόςτουσ τθσ κάρτασ του αυτοτελοφσ εγγράφου» 

(e-παράβολο κωδικόσ 2119. Σο e-πααράβολο εκδίδεται από τα ΚΕΠ και θ πλθρωμι του 

πραγματοποιείται ςε οποιαδιποτε τράπεηα ι ΕΛΣΑ ).  

5. Βεβαίωςθ του αρμόδιου  φορζα  για τθ χοριγθςθ υποτροφίασ, κακϊσ και για τθ διάρκεια 

του προγράμματοσ ι τθσ χορθγοφμενθσ υποτροφίασ. 

6. Αποδεικτικά ςτοιχεία που να αποδεικνφουν ότι διακζτει επαρκείσ πόρουσ, 

ςυνυπολογιηομζνθσ τθσ υποτροφίασ χωρίσ να παρζχει εξαρτθμζνθ εργαςία ι να αςκεί ανεξάρτθτθ 

οικονομικι δραςτθριότθτα για τθν κάλυψθ των εξόδων ςπουδϊν και διαβίωςθσ. 

7. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικισ 

περίκαλψθσ, κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ.  

8. Ζναν φάκελο με λάςτιχα.  

 


