
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΓΝΩΣΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 

Αφορά υπηκόουσ τρίτων χωρϊν που αποτελοφν λειτουργοφσ όλων των 
γνωςτϊν ςτην Ελλάδα θρηςκειϊν και ειςζρχονται ςτη χϊρα 
προκειμζνου να αςκήςουν αποκλειςτικά ιερατικά καθήκοντα. 

 

1.1 Δικαιολογητικά Αρχικής Χορήγησης 

 Τζςςερισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςική 
μορφή (4 επί 6), οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των οποίων είναι ίδιεσ 
με αυτζσ των διαβατηρίων, όπωσ κάθε φορά ιςχφουν, καθϊσ και 
ςε ψηφιακή μoρφή με οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (cd) ςε μορφή 
γραφικϊν JPEG2000.  

 Φωτοαντίγραφο ιςχφοντοσ διαβατηρίου ή ταξιδιωτικοφ 
εγγράφου αναγνωριςμζνου από την χϊρα μασ.  

 Θεϊρηςη Ειςόδου D. 
 Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικοφ παραβόλου ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του άρθρου 132 του ν. 4251/2014 (150 ευρϊ). κωδ. 
2107 

 Τζλοσ κόςτουσ τησ κάρτασ του αυτοτελοφσ εγγράφου 
(16ευρϊ)κωδ. 2119 

 Βεβαίωςη του οικείου Μητροπολίτη, όταν πρόκειται για 
λειτουργοφσ τησ επικρατοφςασ θρηςκείασ ή του Υπουργείου 
Παιδείασ και Θρηςκευμάτων ή βεβαίωςη από τον εκπρόςωπο τησ 
γνωςτήσ ςτη Χϊρα θρηςκείασ ότι ο ενδιαφερόμενοσ θα αςκήςει 
αποκλειςτικά ιερατικά καθήκοντα καθϊσ και ότι θα αναλάβει τα 
ζξοδα διαβίωςησ και ιατροφαρμακευτικήσ περίθαλψησ του ςτη 
χϊρα.  

 1 Φάκελο με λάςτιχο 

 

1.2       Δικαιολογητικά Ανανέωσης  

 Τζςςερισ (4) ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςική 
μορφή (4 επί 6), οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των οποίων είναι ίδιεσ 
με αυτζσ των διαβατηρίων, όπωσ κάθε φορά ιςχφουν, καθϊσ και 



ςε ψηφιακή μορφή με οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (cd) ςε μορφή 
γραφικϊν JPEG2000.  

 Ολοςζλιδο φωτοαντίγραφο ιςχφοντοσ διαβατηρίου ή 
ταξιδιωτικοφ εγγράφου αναγνωριςμζνου από την χϊρα μασ.  

 Φωτοαντίγραφο τησ προηγοφμενησ άδειασ διαμονήσ.  
 Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικοφ παραβόλου ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του άρθρου 132 του ν. 4251/2014 (150 ευρϊ) κωδ. 
2107 

 Τζλοσ κόςτουσ τησ κάρτασ του αυτοτελοφσ εγγράφου (16ευρϊ) 
κωδ. 2119 

 Αςφαλιςτήριο ςυμβόλαιο ιδιωτικοφ φορζα αςφάλιςησ, όπου 
αυτό επιτρζπεται από την κείμενη νομοθεςία ή αντίγραφο 
βιβλιαρίου υγείασ του οικείου αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ βάςει 
τησ κείμενησ νομοθεςίασ. 

 Βεβαίωςη του οικείου Μητροπολίτη, όταν πρόκειται για 
λειτουργοφσ τησ επικρατοφςασ θρηςκείασ ή του Υπουργείου 
Παιδείασ και Θρηςκευμάτων ή του εκπροςϊπου τησ γνωςτήσ ςτη 
Χϊρα θρηςκείασ ότι ο ενδιαφερόμενοσ εξακολουθεί να αςκεί 
αποκλειςτικά ιερατικά καθήκοντα  

 1 Φάκελο με λάςτιχο 

 


