
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4)

Εξαρτημένη  εργασία  είναι  η  απασχόληση  που  παρέχεται  σε 
σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι  καταβολής 
μισθού  κάτω  από  την  επίβλεψη  και  τον  έλεγχο  του  εργοδότη,  ο 
οποίος  καθορίζει  τον  τόπο και  τον  χρόνο  εργασίας  του  μισθωτού. 
Στην  κατηγορία  της  εξαρτημένης  εργασίας  περιλαμβάνονται  και  οι  
εργαζόμενοι  σε  περισσότερους  του  ενός  μη  σταθερούς  εργοδότες 
και συγκεκριμένα οι τρεις ακόλουθες κατηγορίες:  

α)  οι  οικοδόμοι  β)  οι  αποκλειστικές  νοσοκόμες  και  γ)  οι 
εργαζόμενοι κατ’ οίκον του εργοδότη.  

Δικαιολογητικά  Αρχικής Χορήγησης  

• Έντυπο αίτησης εις διπλούν.

• Τρεις  πρόσφατες  έγχρωμες  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).

• Ακριβές  φωτοαντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικού 
εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.

• Θεώρηση Εισόδου τύπου D ή άδεια διαμονής.

• 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.

• Παράβολο  με  τη  μορφή  αποδεικτικού  διπλοτύπου τύπου  Β΄  από 
την αρμόδια  για την παραλαβή της  αίτησης υπηρεσία,  σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 92 του ν. 3386/05.

1



• 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  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.

Δικαιολογητικά Ανανέωσης

• Έντυπο αίτησης εις διπλούν.

• Τρεις  πρόσφατες  έγχρωμες  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).

• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου.

•  Επικυρωμένο  αντίγραφο  προηγούμενης  άδειας  διαμονής,  μόνο 
στην  περίπτωση  που  η  άδεια  διαμονής  δεν  είναι  επικολλημένη 
επί του προσκομισθέντος διαβατηρίου.

• Παράβολο  με  τη  μορφή αποδεικτικού  διπλοτύπου  τύπου Β΄  από 
την αρμόδια για την παραλαβή της  αίτησης υπηρεσία,  σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 92 του ν. 3386/05.

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια 
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υπηρεσία,  από  την  οποία  να  προκύπτει  ότι  η  αμοιβή  του  είναι 
ίση  με  τις  μηνιαίες  αποδοχές  του  ανειδίκευτου  εργάτη  όπως 
ορίζονται  με  την  Εθνική  Γενική  Συλλογική  Σύμβαση  Εργασίας, 
καθώς  και  το  διάστημα  απασχόλησης  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  τις  μηνιαίες  αποδοχές  του 
ανειδίκευτου  εργάτη,  όπως  ορίζονται  με  την  εκάστοτε  Εθνική 
Γενική  Συλλογική  Σύμβαση  Εργασίας  καθώς  και  το  διάστημα 
απασχόλησής του.  Σε  περίπτωση σύμβασης αόριστης  διάρκειας 
αντίγραφο  αυτής  συνοδευόμενη  από  υπεύθυνη  δήλωση  του 
εργοδότη  με  θεωρημένο  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του  από 
δημόσια  υπηρεσία  που  θα  αναφέρει  ότι  η  εν  λόγω  σύμβαση 
είναι σε ισχύ.

Εξαιρούνται  από  την  υποχρέωση  προσκόμισης  σύμβασης:  α) 
άτομα που απασχολούνται σε γεωργικές εργασίες, β) οικοδόμοι,  γ) 
αποκλειστικές  νοσοκόμες  δ)  προσωπικό  εργαζόμενο  κατ΄  οίκον 
του  εργοδότη  και  ε)  εποχιακά  εργαζόμενοι  σε  ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις  και  σε  επιχειρήσεις  επισιτισμού  που  λαμβάνουν 
επίδομα ανεργίας.

• Βεβαίωση  του  οικείου  οργανισμού  κοινωνικής  ασφάλισης  από 
την  οποία  προκύπτουν  οι  ημέρες  εργασίας  και  η  διάρκεια 
ασφάλισης  ή  οποιοδήποτε  έγγραφο,  εάν  πρόκειται  για  το  ΙΚΑ 
(απογραφικό  δελτίο,  απόσπασμα  ατομικού  λογαριασμού  του 
ασφαλισμένου,  βιβλιάριο  ασθενείας  έστω  και  ληγμένο)  από  το 
οποίο να προκύπτει ο αριθμός μητρώου του ασφαλισμένου.

• Αποδεικτικά στοιχεία  για  την  περίπτωση τεκμηριωμένης  αποχής 
από την εργασία.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.   
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ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ  ΑΠΟ  ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ  ΣΕ  ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΕΡΓΟΥ

Δικαιολογητικά Ανανέωσης
 

• Έντυπο αίτησης εις διπλούν.

• Τρεις  πρόσφατες  έγχρωμες  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).

• Ακριβές  φωτοαντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικού 
εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.

• Επικυρωμένο  αντίγραφο  προηγούμενης  άδειας  διαμονής,  μόνο 
στην  περίπτωση  που  η  άδεια  διαμονής  δεν  είναι  επικολλημένη 
επί του προσκομισθέντος διαβατηρίου.

• Παράβολο  με  τη  μορφή αποδεικτικού  διπλοτύπου  τύπου Β΄  από 
την αρμόδια για την παραλαβή της  αίτησης υπηρεσία,  σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 92 του ν. 3386/05.

• Βεβαίωση  του  οικείου  οργανισμού  κοινωνικής  ασφάλισης,  από 
την  οποία  προκύπτουν  οι  ημέρες  εργασίας  και  η  διάρκεια 
ασφάλισης.

• Αποδεικτικά  στοιχεία  για  την  περίπτωση τεκμηριωμένης  αποχής 
από την εργασία .

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
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ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Ή  ΕΡΓΟΥ,  ΑΝΑΝΕΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΙΔΙΟ 
ΛΟΓΟ

Δικαιολογητικά Ανανέωσης 
 

• Έντυπο αίτησης εις διπλούν.

• Τρεις  πρόσφατες  έγχρωμες  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.

• Ακριβές  φωτοαντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικού 
εγγράφου  αναγνωρισμένου  από  την  χώρα  μας.  Επικυρωμένο 
αντίγραφο  προηγούμενης  άδειας  διαμονής,  μόνο  στην 
περίπτωση που η άδεια διαμονής δεν είναι επικολλημένη επί του 
προσκομισθέντος διαβατηρίου.

• Παράβολο  με  τη  μορφή  αποδεικτικού  διπλοτύπου τύπου  Β΄  από 
την αρμόδια  για την παραλαβή της  αίτησης υπηρεσία,  σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 92 του ν. 3386/05.

• Βεβαίωση  του  οικείου  οργανισμού  κοινωνικής  ασφάλισης,  από 
την  οποία  προκύπτουν  οι  ημέρες  εργασίας  και  η  διάρκεια 
ασφάλισης.

• Αποδεικτικά στοιχεία  για  την  περίπτωση τεκμηριωμένης  αποχής 
από την εργασία.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

• Αντίγραφο  Δελτίου  Παροχής  Υπηρεσιών  θεωρημένο  από  την 
οικεία Δ.Ο.Υ.
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ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ  ΑΠΟ  ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ΄Η  ΕΡΓΟΥ  ΣΕ 
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δικαιολογητικά Ανανέωσης  

• Έντυπο αίτησης εις διπλούν.

• Τρεις  πρόσφατες  έγχρωμες  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).

• Ακριβές  φωτοαντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικού 
εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.

• Επικυρωμένο  αντίγραφο  προηγούμενης  άδειας  διαμονής,  μόνο 
στην  περίπτωση  που  η  άδεια  διαμονής  δεν  είναι  επικολλημένη 
επί του προσκομισθέντος διαβατηρίου.

• Παράβολο  με  τη  μορφή αποδεικτικού  διπλοτύπου  τύπου Β΄  από 
την αρμόδια για την παραλαβή της  αίτησης υπηρεσία,  σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 92 του ν. 3386/05.

• Επικυρωμένο αντίγραφο της 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  τις  μηνιαίες  αποδοχές  του 
ανειδίκευτου  εργάτη,  όπως  ορίζονται  με  την  εκάστοτε  Εθνική 
Γενική  Συλλογική  Σύμβαση  Εργασίας  καθώς  και  το  διάστημα 
απασχόλησής του.
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Εξαιρούνται  από  την  υποχρέωση  προσκόμισης  σύμβασης:  α) 
άτομα που απασχολούνται σε γεωργικές εργασίες, β) οικοδόμοι,  
γ)  αποκλειστικές  νοσοκόμες,  δ)  προσωπικό  εργαζόμενο  κατ΄ 
οίκον του εργοδότη.

• Βεβαίωση  του  οικείου  οργανισμού  κοινωνικής  ασφάλισης,  από 
την  οποία  προκύπτουν  οι  ημέρες  εργασίας  και  η  διάρκεια 
ασφάλισης.

• Αποδεικτικά στοιχεία  για  την  περίπτωση τεκμηριωμένης  αποχής 
από την εργασία.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων
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ΣΤΕΛΕΧΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  (Ν.3386/05  ΑΡΘΡΟ  17,  παρ.  1α  του  ν. 
3386/05  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  8  παρ.  1  του  ν. 
3536/07)

Αφορά  υπηκόους  τρίτων  χωρών,  μέλη  διοικητικών  συμβουλίων, 
διαχειριστές,  νόμιμοι  εκπρόσωποι  και  ανώτατα  διευθυντικά 
στελέχη θυγατρικών εταιριών και  υποκαταστημάτων αλλοδαπών 
εταιριών  που  ασκούν  νόμιμα  εμπορική  δραστηριότητα  στην 
Ελλάδα.

Τα  δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  της  Άδειας  Διαμονής 
κατατίθενται μόνο στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Δικαιολογητικά  Αρχικής Χορήγησης

• Έντυπο αίτησης.

• Τρεις  πρόσφατες  έγχρωμες  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).

• Ακριβές  φωτοαντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικού 
εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.

• Θεώρηση Εισόδου τύπου D.

• 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.

• Παράβολο με τη  μορφή αποδεικτικού  διπλοτύπου τύπου Β΄  από 
την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 92 του ν. 3386/05.

• Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ.  εγκατάστασης της θυγατρικής εταιρείας ή 
του  υποκαταστήματος  της  αλλοδαπής  εταιρείας  που  ασκεί 
νόμιμα  εμπορική  δραστηριότητα  στην  Ελλάδα,  καθώς  και  κάθε 
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μεταγενέστερο  ΦΕΚ  που  αφορά  σε  μετονομασία  ή 
τροποποιήσεις στο νομικό καθεστώς της Εταιρίας. Επιπλέον για 
συνδεδεμένες εταιρίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε 
παρ. 5 του ν. 2190/20, απαιτείται προσκόμιση καταστατικού της 
εταιρίας  και  πρόσφατο  πιστοποιητικό  αρμόδιου  φορέα  για  την 
μετοχική  σύνθεση  της  εταιρίας  καθώς  και  βεβαίωση  για  την 
έδρα της αλλοδαπής εταιρίας  σε  περίπτωση που δεν  προκύπτει 
από τα προαναφερθέντα.

• Βεβαίωση ότι  έχει  υποβληθεί  αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα  για 
την κάλυψη εξόδων νοσηλείας,  ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
και  εργατικού  ατυχήματος.  Για  τους  γενικούς  διευθυντές, 
διευθυντές ή υποδιευθυντές:

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας ,  από την 
οποία θα προκύπτει  το χρονικό διάστημα απασχόλησης, η θέση 
ευθύνης  στην  εταιρία  του  ενδιαφερόμενου  υπηκόου  τρίτης 
χώρας  και  οι  μηνιαίες  αποδοχές  οι  οποίες  δεν  θα  πρέπει  να 
είναι  μικρότερες  από  αυτές  του  ανειδίκευτου  εργάτη  όπως 
καθορίζονται  από  την  εκάστοτε  Εθνική  Γενική  Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας  .  Για  τα  μέλη  του  διοικητικού συμβουλίου  ή 
διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους:

• Αντίγραφο  του  ΦΕΚ  δημοσίευσης  του  διορισμού  ή  της  εκλογής 
τους  και  σε  περίπτωση  μη  δημοσίευσης  αντίγραφο  του 
καταστατικού  της  εταιρείας  ή  αντιγράφου  απόφασης  του 
αρμόδιου  οργάνου  της  εταιρείας  για  την  ιδιότητα  τους  ως  μέλη 
του  διοικητικού  συμβουλίου  ή  διαχειριστές  ή  νόμιμους 
εκπροσώπους.

• Βεβαίωση  της  μητρικής  εταιρείας  ή  του  οργάνου που  καθορίζει 
τις  αποδοχές  τους  από  την  οποία  να  προκύπτει  το  ύψος  των 
αποδοχών τους. 

  Δικαιολογητικά  Ανανέωσης

• Έντυπο αίτησης.
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• Τρεις  πρόσφατες  έγχρωμες  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).

• Ακριβές  φωτοαντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικού 
εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.

• Επικυρωμένο  αντίγραφο  προηγούμενης  άδειας  διαμονής,  μόνο 
στην  περίπτωση  που  η  άδεια  διαμονής  δεν  είναι  επικολλημένη 
επί του προσκομισθέντος διαβατηρίου.

• Παράβολο  με  τη  μορφή αποδεικτικού  διπλοτύπου  τύπου Β΄  από 
την αρμόδια για την παραλαβή της  αίτησης υπηρεσία,  σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 92 του ν. 3386/05.

• Αντίγραφο του  Φ.Ε.Κ.  εγκατάστασης της  θυγατρικής  εταιρείας  ή 
του  υποκαταστήματος  της  αλλοδαπής  εταιρείας  που  ασκεί 
νόμιμα  εμπορική  δραστηριότητα  στην  Ελλάδα,  καθώς  και  κάθε 
μεταγενέστερο  ΦΕΚ  που  αφορά  σε  μετονομασία  ή 
τροποποιήσεις στο νομικό καθεστώς της Εταιρίας.  Επιπλέον για 
συνδεδεμένες εταιρίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε 
παρ.  5 του ν.  2190/20,  απαιτείται προσκόμιση καταστατικού της 
εταιρίας  και  πρόσφατο  πιστοποιητικό  αρμόδιου  φορέα  για  την 
μετοχική σύνθεση της εταιρίας καθώς και βεβαίωση για την έδρα 
της  αλλοδαπής  εταιρίας  σε  περίπτωση  που  δεν  προκύπτει  από 
τα προαναφερθέντα.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

• Βεβαίωση  ασφαλιστικού  φορέα  για  την  κάλυψη  των  εξόδων 
νοσηλείας  και  ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης  ή  επικυρωμένο 
αντίγραφο  βιβλιαρίου  υγείας.  Για  τους  γενικούς  διευθυντές, 
διευθυντές ή υποδιευθυντές:

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας (εφόσον η 
αρχική  σύμβαση  ήταν  ορισμένου  χρόνου  και  υπογραφεί  νέα), 
από  την  οποία  θα  προκύπτει  το  χρονικό  διάστημα 
απασχόλησης, η θέση ευθύνης στην εταιρία του ενδιαφερόμενου 
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υπηκόου  τρίτης  χώρας  και  οι  μηνιαίες  αποδοχές  οι  οποίες  δεν 
θα  πρέπει  να  είναι  μικρότερες  από  αυτές  του  ανειδίκευτου 
εργάτη  όπως  καθορίζονται  από  την  εκάστοτε  Εθνική  Γενική 
Συλλογική  Σύμβαση  Εργασίας  ή  βεβαίωση  της  εταιρείας  ή  του 
νόμιμου εκπροσώπου επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής 
από  δημόσια  αρχή  (εάν  ή  αρχική  σύμβαση  εργασίας  ήταν 
αορίστου  χρόνου),  από  την  οποία  θα  προκύπτει  ότι  ο 
ενδιαφερόμενος  υπήκοος  τρίτης  χώρας  συνεχίζει  να 
απασχολείται  σε  θέση  ευθύνης  στην  εταιρεία,  καθώς  και  οι  
παρούσες  αποδοχές  του.  Για  τα  μέλη  του  διοικητικού 
συμβουλίου ή διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους:

• Αντίγραφο  του  ΦΕΚ  δημοσίευσης  του  διορισμού  ή  της  εκλογής 
τους  και  σε  περίπτωση  μη  δημοσίευσης  αντίγραφο  του 
καταστατικού  της  εταιρείας  ή  αντιγράφου  απόφασης  του 
αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για την ιδιότητα τους.

• Βεβαίωση  της  μητρικής  εταιρείας  ή  του  οργάνου  που  καθορίζει 
τις  αποδοχές  τους  από  την  οποία  να  προκύπτει  το  ύψος  των 
αποδοχών τους. 
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ΣΤΕΛΕΧΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  (Άρθρο  17,  παρ.  1δ  του  ν.  3386/05)  - 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ

Αφορά  μέλη  οικογένειας  αλλοδαπού  προσωπικού,  που 
απασχολείται  αποκλειστικά  σε  εταιρίες,  οι  οποίες  εγκαθιδρύονται 
στην  Ελλάδα  στο  πλαίσιο  της  ανάπτυξης  επενδυτικής 
δραστηριότητας του άρθρου 26 του ν.3386/05.  

Τα  δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  της  Άδειας  Διαμονής 
κατατίθενται μόνο στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Δικαιολογητικά  Αρχικής Χορήγησης

• Έντυπο αίτησης.

• Τρεις πρόσφατες έγχρωμες 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).

• Ακριβές  φωτοαντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή 
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.

• Θεώρηση Εισόδου τύπου D.

• 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.

• Παράβολο  με  τη  μορφή  αποδεικτικού  διπλοτύπου  τύπου  Β΄ 
από  την  αρμόδια  για  την  παραλαβή  της  αίτησης  υπηρεσία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 92 του 
ν. 3386/05.

• Υπεύθυνη  δήλωση  της  επιχείρησης  από  την  οποία 
μετακινείται  ο  υπήκοος  τρίτης  χώρας,  επίσημα  επικυρωμένη 
και  μεταφρασμένη,  στην  οποία  θα  βεβαιώνεται  ότι  έχει 
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συνάψει  σύμβαση  με  την  αντίστοιχη  θυγατρική  ή 
υποκατάστημα ή με συνδεδεμένη εταιρία στην Ελλάδα.

• Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. εγκατάστασης της θυγατρικής εταιρείας 
ή  του  υποκαταστήματος  της  αλλοδαπής  εταιρείας  που  ασκεί 
νόμιμα  εμπορική  δραστηριότητα  στην  Ελλάδα,  καθώς  και 
κάθε  μεταγενέστερο  ΦΕΚ  που  αφορά  σε  μετονομασία  ή 
τροποποιήσεις  στο  νομικό  καθεστώς  της  Εταιρίας.  Επιπλέον 
για  συνδεδεμένες  εταιρίες  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
άρθρου  42ε  παρ.  5  του  ν.  2190/20,  απαιτείται  προσκόμιση 
καταστατικού  της  εταιρίας  και  πρόσφατο  πιστοποιητικό 
αρμόδιου  φορέα  για  την  μετοχική  σύνθεση  της  εταιρίας 
καθώς και  βεβαίωση για την έδρα της αλλοδαπής εταιρίας σε 
περίπτωση που δεν προκύπτει από τα προαναφερθέντα.

• Ακριβές  αντίγραφο  της  κατάστασης  προσωπικού  της 
εταιρείας  θεωρημένη  από  την  αρμόδια  υπηρεσία 
επιθεώρησης εργασίας.

• Βεβαίωση του  ΟΑΕΔ,  ότι  δεν  υφίστανται  άνεργοι  ημεδαποί  ή 
κοινοτικοί  ή  νόμιμα  διαμένοντες  στη  χώρα  υπήκοοι  τρίτων 
χωρών  που  διαθέτουν  τις  επιστημονικές  γνώσεις  που 
απαιτούνται για την συγκεκριμένη απασχόληση.

• Βεβαίωση  της  επιχείρησης  ότι  ο  υπήκοος  τρίτης  χώρας  που 
μετακινείται,  δεν  υπερβαίνει  τον  αριθμό  που  αντιστοιχεί  σε 
ποσοστό  του  5%  των  ημεδαπών  εργαζομένων  το  οποίο 
δύναται,  βάσει  των  διατάξεων  του  παρόντος,  να  μετακινηθεί 
προς απασχόληση.

• Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  της  σύμβασης  εργασίας  ,  από 
την  οποία  θα  προκύπτει  το  χρονικό  διάστημα  απασχόλησης, 
το  αντικείμενο  απασχόλησης  του  ενδιαφερόμενου  υπηκόου 
τρίτης χώρας στην εταιρία και οι μηνιαίες αποδοχές οι οποίες 
δεν  θα  πρέπει  να  είναι  μικρότερες  από  αυτές  του 
ανειδίκευτου  εργάτη  όπως  καθορίζονται  από  την  εκάστοτε 
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
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• Βεβαίωση  ότι  έχει  υποβληθεί  αίτηση  σε  ασφαλιστικό  φορέα 
για  την  κάλυψη  εξόδων  νοσηλείας,  ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης  και  εργατικού  ατυχήματος  ή  Ευρωπαϊκής  κάρτας 
ασφάλισης  ασθένειας  ή  άλλου  ισοδύναμου  κοινοτικού 
εγγράφου σε περίπτωση μετακίνησης από χώρα της Ε.Ε.

• Αντίγραφα  τίτλων  σπουδών  που  αποδεικνύουν  τις  ειδικές 
επιστημονικές τους γνώσεις.  

Δικαιολογητικά Ανανέωσης

• Έντυπο αίτησης.

• Τρεις πρόσφατες έγχρωμες 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).

• Ακριβές  φωτοαντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή 
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.

• Επικυρωμένο  αντίγραφο  προηγούμενης  άδειας  διαμονής, 
μόνο  στην  περίπτωση  που  η  άδεια  διαμονής  δεν  είναι 
επικολλημένη επί του προσκομισθέντος διαβατηρίου.

• Παράβολο  με  τη  μορφή  αποδεικτικού  διπλοτύπου  τύπου  Β΄ 
από  την  αρμόδια  για  την  παραλαβή  της  αίτησης  υπηρεσία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 92 του 
ν. 3386/05.

• Υπεύθυνη  δήλωση  της  επιχείρησης  από  την  οποία 
μετακινείται  ο  υπήκοος  τρίτης  χώρας,  επίσημα  επικυρωμένη 
και μεταφρασμένη,  στην οποία βεβαιώνεται ότι  η συναφθείσα 
σύμβαση  με  την  αντίστοιχη  θυγατρική  ή  υποκατάστημα  ή  με 
συνδεδεμένη εταιρία στην Ελλάδα συνεχίζει να υφίσταται.

• Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  της  σύμβασης  εργασίας 
(εφόσον  η  αρχική  σύμβαση  ήταν  μικρότερη  των  τριών  ετών 
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και  υπογραφεί  νέα),  από την  οποία θα  προκύπτει  το  χρονικό 
διάστημα  απασχόλησης,  το  αντικείμενο  απασχόλησης  του 
ενδιαφερόμενου  υπηκόου  τρίτης  χώρας  στην  εταιρία  και  οι 
μηνιαίες  αποδοχές  οι  οποίες  δεν  θα  πρέπει  να  είναι 
μικρότερες  από  αυτές  του  ανειδίκευτου  εργάτη  όπως 
καθορίζονται  από  την  εκάστοτε  Εθνική  Γενική  Συλλογική 
Σύμβαση  Εργασίας  ή  βεβαίωση  της  εταιρείας  ή  του  νόμιμου 
εκπροσώπου επικυρωμένη  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής από 
δημόσια αρχή (εάν ή αρχική σύμβαση εργασίας ήταν τριετούς 
διάρκειας)  συνοδευόμενη  από  φωτοαντίγραφο  της  αρχικής 
σύμβασης, από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος 
υπήκοος  τρίτης  χώρας  συνεχίζει  να  απασχολείται  στο  ίδιο 
αντικείμενο στην εταιρεία.

• Βεβαίωση  ασφαλιστικού  φορέα  για  την  κάλυψη  των  εξόδων 
νοσηλείας  και  ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης  ή 
επικυρωμένο  αντίγραφο  βιβλιαρίου  υγείας  ή  Ευρωπαϊκής 
κάρτας ασφάλισης ασθένειας ή άλλου ισοδύναμου κοινοτικού 
εγγράφου σε περίπτωση μετακίνησης από χώρα της Ε.Ε.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
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ΣΤΕΛΕΧΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  (Άρθρο  17,  παρ.  1ε  του  ν.  3386/05  και 
άρθρο 8 παρ.3 του ν.3560/07) - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ

Αφορά μέλη  οικογένειας  αλλοδαπού  εξειδικευμένου  επιστημονικού 
προσωπικού  που  απασχολείται  σε  αλλοδαπές  εταιρίες,  οι  οποίες 
έχουν  υποκαταστήματα  ή  θυγατρικές  εταιρίες  στην  Ελλάδα  και 
ασκούν  νόμιμα  εμπορική  δραστηριότητα,  καθώς  και  σε  εταιρίες 
που  συνδέονται  με  αντίστοιχες  στην  Ελλάδα  κατά  την  έννοια  του 
άρθρου  42ε  του  ν.2190/1920  (ΦΕΚ  37  Α΄).
Τα  δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  της  Άδειας  Διαμονής 
κατατίθενται μόνο στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Δικαιολογητικά  Αρχικής Χορήγησης  

• Έντυπο αίτησης.

• Τρεις  πρόσφατες  έγχρωμες  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).

• Ακριβές  φωτοαντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή  ταξιδιωτικού 
εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.

• Θεώρηση Εισόδου τύπου D.

• 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.

• Παράβολο με τη  μορφή αποδεικτικού  διπλοτύπου τύπου Β΄  από 
την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 92 του ν. 3386/05.

• Επικυρωμένο  αντίγραφο της  άδειας  διαμονής του συντηρούντος 
ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
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• Βεβαίωση ότι  έχει  υποβληθεί  αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα  για 
την  κάλυψη  εξόδων  νοσηλείας  και  ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών 
αρχών,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ο  συγγενικός  δεσμός  ή 
ληξιαρχική  πράξη  γέννησης  στην  περίπτωση  τέκνων  που  έχουν 
γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.

• Αποδεικτικό  φορολογικών  υποχρεώσεων  του  συντηρούντος 
(εκκαθαριστικό  φορολογικής  δήλωσης  ή  έντυπο  Ε1)  ή  σε 
περίπτωση  που  συνοδεύεται  από  τα  μέλη  της  οικογένειάς  του, 
αντίγραφο  της  σύμβασης  εργασίας  του  από  την  οποία  θα 
προκύπτει  ότι  το  ετήσιο  εισόδημά  του  είναι  επαρκές  για  τη 
συντήρηση των μελών της οικογένειάς  του (8.500 ευρώ ετησίως 
και 15% προσαύξηση για κάθε μέλος).  

Δικαιολογητικά Ανανέωσης

• Έντυπο αίτησης.

• Τρεις  πρόσφατες  έγχρωμες  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).

• Ακριβές  φωτοαντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή 
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.

• Επικυρωμένο  αντίγραφο  προηγούμενης  άδειας  διαμονής, 
μόνο  στην  περίπτωση  που  η  άδεια  διαμονής  δεν  είναι 
επικολλημένη επί του προσκομισθέντος διαβατηρίου.

• Παράβολο  με  τη  μορφή  αποδεικτικού  διπλοτύπου  τύπου  Β΄ 
από  την  αρμόδια  για  την  παραλαβή  της  αίτησης  υπηρεσία, 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  παρ.  1  και  2  του  άρθρου  92 
του ν. 3386/05.
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• Επικυρωμένο  αντίγραφο  της  άδειας  διαμονής  του 
συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του 
κατάσταση  ή  ληξιαρχική  πράξη  γέννησης  για  τα  παιδιά  που 
γεννιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.

• Βεβαίωση  ασφαλιστικού  φορέα  για  την  κάλυψη  των  εξόδων 
νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

• Αποδεικτικό  φορολογικών  υποχρεώσεων  του  συντηρούντος 
(εκκαθαριστικό  φορολογικής  δήλωσης  ή  έντυπο  Ε1)  ή  σε 
περίπτωση  που  συνοδεύεται  από  τα  μέλη  της  οικογένειάς 
του,  αντίγραφο  της  σύμβασης  εργασίας  του  από  την  οποία 
θα  προκύπτει  ότι  το  ετήσιο  εισόδημά  του  είναι  επαρκές  για 
τη  συντήρηση  των  μελών  της  οικογένειάς  του  (8.500  ευρώ 
ετησίως και 15% προσαύξηση για κάθε μέλος).  

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ  ΑΠΟ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  Ε.Ε.  -  Ε.Ο.Χ. 
(Ν.3386/2005 άρθρο 18)
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Αφορά σε  υπηκόους τρίτης  χώρας,  που απασχολούνται  νόμιμα  σε 
επιχείρηση, η οποία είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της ΕΕ ή 
του  ΕΟΧ  και  πρέπει  να  μετακινηθεί  στην  Ελλάδα  για  παροχή 
συγκεκριμένων  υπηρεσιών,  στο  πλαίσιο  σχετικής  συμβατικής 
υποχρέωσης  μεταξύ  της  ανωτέρω  επιχείρησης  και  του 
αντισυμβαλλομένου  που  ασκεί  τις  δραστηριότητες  της  στην 
Ελλάδα.

Δικαιολογητικά Αρχικής Χορήγησης

• Έντυπο αίτησης εις διπλούν.

• Τρεις  πρόσφατες  έγχρωμες  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).

• Ακριβές  φωτοαντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή 
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.

• Θεώρηση Εισόδου D.

• Παράβολο  με  τη  μορφή  αποδεικτικού  διπλοτύπου  τύπου  Β΄ 
από  την  αρμόδια  για  την  παραλαβή  της  αίτησης  υπηρεσία, 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  παρ.  1  και  2  του  άρθρου  92 
του ν. 3386/05.

• Αντίγραφο  άδειας  διαμονής  που  έχει  χορηγηθεί  από  το 
κράτος  μέλος  προέλευσης,  ή  αντίστοιχου  νομιμοποιητικού 
εγγράφου της διαμονής και εργασίας σε αυτό.

• Υπεύθυνη  δήλωση  της  επιχείρησης  από  την  οποία 
μετακινείται  ο  υπήκοος  τρίτης  χώρας,  επίσημα  επικυρωμένη 
και  μεταφρασμένη,  στην  οποία βεβαιώνεται  ότι  έχει  συνάψει 
σύμβαση  με  τον  αντισυμβαλλόμενο  αποδέκτη  της  υπηρεσίας 
στην Ελλάδα, και προκύπτουν τα εξής στοιχεία:  α) Ο σκοπός 
της  μετακίνησής  του  β)  Το  προβλεπόμενο  διάστημα  της 
μετακίνησης  του  υπηκόου  τρίτης  χώρας  γ)  Η  ανάληψη  από 
την επιχείρηση που απασχολεί τον υπήκοο τρίτης χώρας στο 
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κράτος  μέλος  της  Ε.Ε.  ή  του  Ε.Ο.Χ.,  των  εξόδων  διαμονής, 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιστροφής του.

• Αντίγραφο  θεωρημένου  βιβλιάριου  ασθενείας  ή  Ευρωπαϊκής 
κάρτας  ασφάλισης  ασθένειας  ή  άλλου  ισοδύναμου 
κοινοτικού εγγράφου. 

    Δικαιολογητικά Ανανέωσης  

• Έντυπο αίτησης εις διπλούν.

• Τρεις  πρόσφατες  έγχρωμες  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).

• Ακριβές  φωτοαντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή 
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.

• Επικυρωμένο  αντίγραφο  προηγούμενης  άδειας  διαμονής, 
μόνο  στην  περίπτωση  που  η  άδεια  διαμονής  δεν  είναι 
επικολλημένη επί του προσκομισθέντος διαβατηρίου.

• Παράβολο  με  τη  μορφή  αποδεικτικού  διπλοτύπου  τύπου  Β΄ 
από  την  αρμόδια  για  την  παραλαβή  της  αίτησης  υπηρεσία, 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  παρ.  1  και  2  του  άρθρου  92 
του ν. 3386/05.

• Βεβαίωση  της  εταιρείας  από  την  οποία  μετακινείται  ο 
υπήκοος  τρίτης  χώρας,  από  την  οποία  να  προκύπτει  ανάγκη 
εκπλήρωσης  της  συμβατικής  υποχρέωσης  της  και  ανάγκη 
παράτασης  της  διαμονής  του  μετακινούμενου  για  ένα 
εξάμηνο.

• Αντίγραφο  θεωρημένου  βιβλιάριου  ασθενείας  ή  Ευρωπαϊκής 
κάρτας  ασφάλισης  ασθένειας  ή  άλλου  ισοδύναμου 
κοινοτικού εγγράφου.
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ  ΓΙΑ  ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  - 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ  ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ  (Ν.3386/2005  άρθρο  18)

Αφορά  σε  μέλη  οικογένειας  υπηκόων  τρίτης  χώρας,  που 
απασχολούνται  νόμιμα  σε  επιχείρηση  εγκατεστημένη  σε  κράτος 
μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού 
Χώρου  και  πρέπει  να  μετακινηθούν  στην  Ελλάδα  για  παροχή 
συγκεκριμένης  υπηρεσίας,  στο  πλαίσιο  σχετικής  συμβατικής 
υποχρέωσης  μεταξύ  της  ανωτέρω  επιχείρησης  και  του 
αντισυμβαλλομένου,  ο  οποίος  ασκεί  τις  δραστηριότητες  του  στην 
Ελλάδα.

Δικαιολογητικά  Αρχικής Χορήγησης
 

• Έντυπο αίτησης εις διπλούν.

• Τρεις  πρόσφατες  έγχρωμες  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).

• Ακριβές  φωτοαντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή 
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.

• Θεώρηση Εισόδου D.

• Παράβολο  με  τη  μορφή  αποδεικτικού  διπλοτύπου  τύπου  Β΄ 
από  την  αρμόδια  για  την  παραλαβή  της  αίτησης  υπηρεσία, 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  παρ.  1  και  2  του  άρθρου  92 
του ν. 3386/05.

• Επικυρωμένο  αντίγραφο  της  άδειας  διαμονής  του 
συντηρούντος.

• Αντίγραφο  της  άδειας  διαμονής  που  έχει  χορηγηθεί  από  το 
κράτος-  μέλος  της  Ε.Ε.  ή  αντίστοιχου  νομιμοποιητικού 
εγγράφου της διαμονής.

21



• Πρόσφατο  πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης 
αλλοδαπών αρχών επίσημα επικυρωμένο  και  μεταφρασμένο, 
από  το  οποίο  να  προκύπτει  ο  συγγενικός  δεσμός  ή 
ληξιαρχική  πράξη  γέννησης  στην  περίπτωση  τέκνων  που 
έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.

• Αντίγραφο  θεωρημένου  βιβλιάριου  ασθενείας  ή  Ευρωπαϊκής 
κάρτας  ασφάλισης  ασθένειας  ή  άλλου  ισοδύναμου 
κοινοτικού  εγγράφου  ή  βεβαίωση  ότι  έχει  υποβληθεί  αίτηση 
σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δικαιολογητικά  Ανανέωσης

• Έντυπο αίτησης εις διπλούν.
• Τρεις  πρόσφατες  έγχρωμες  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).

• Ακριβές  φωτοαντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή 
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.

• Επικυρωμένο  αντίγραφο  προηγούμενης  άδειας  διαμονής, 
μόνο  στην  περίπτωση  που  η  άδεια  διαμονής  δεν  είναι 
επικολλημένη επί του προσκομισθέντος διαβατηρίου.

• Παράβολο  με  τη  μορφή  αποδεικτικού  διπλοτύπου  τύπου  Β΄ 
από  την  αρμόδια  για  την  παραλαβή  της  αίτησης  υπηρεσία, 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  παρ.  1  και  2  του  άρθρου  92 
του ν. 3386/05.

• Επικυρωμένο  αντίγραφο  της  άδειας  διαμονής  του 
συντηρούντος  ή  βεβαίωση ότι  έχει  υποβληθεί  σχετική αίτηση 
ανανέωσης.
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• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του 
κατάσταση  ή  ληξιαρχική  πράξη  γέννησης  για  τα  παιδιά  που 
γεννιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.

• Αντίγραφο  θεωρημένου  βιβλιάριου  ασθενείας  ή  Ευρωπαϊκής 
κάρτας  ασφάλισης  ασθένειας  ή  άλλου  ισοδύναμου 
κοινοτικού εγγράφου. 
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ  ΑΠΟ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΤΡΙΤΗΣ  ΧΩΡΑΣ 
(Ν.3386/2005 άρθρο 19)

Αφορά  σε  υπηκόους  τρίτης  χώρας,  που  απασχολούνται  ως 
εξειδικευμένο  τεχνικό  προσωπικό  σε  επιχείρηση,  η  οποία  είναι 
εγκατεστημένη σε  τρίτη  χώρα και  για  τους  οποίους  προβλέπεται  η 
παροχή  συγκεκριμένων  υπηρεσιών,  στο  πλαίσιο  σύμβασης 
προμήθειας,  μεταξύ  της  ανωτέρω επιχείρησης  και  της  αντίστοιχης 
που ασκεί τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα.

Δικαιολογητικά  Αρχικής Χορήγησης

• Έντυπο αίτησης εις διπλούν.

• Τρεις  πρόσφατες  έγχρωμες  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).

• Ακριβές  φωτοαντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή 
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.

• Θεώρηση Εισόδου D.

• 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.

• Παράβολο  με  τη  μορφή  αποδεικτικού  διπλοτύπου  τύπου  Β΄ 
από  την  αρμόδια  για  την  παραλαβή  της  αίτησης  υπηρεσία, 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  παρ.  1  και  2  του  άρθρου  92 
του ν. 3386/05.

• Επικυρωμένο  αντίγραφο  της  σύμβασης  προμήθειας  μεταξύ 
της  επιχείρησης  παροχής  υπηρεσίας  και  της  ημεδαπής 
επιχείρησης-αποδέκτη  της  υπηρεσίας,  με  την  οποία 
προβλέπεται  η  παροχή  συγκεκριμένων  υπηρεσιών  που 
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αναφέρονται  αποκλειστικώς  στην  εγκατάσταση,  δοκιμαστική 
λειτουργία  και  συντήρηση  των  προμηθευόμενων  ειδών,  το 
χρονικό  διάστημα  παροχής  των  υπηρεσιών,  ο  αριθμός  και  η 
ειδικότητα  των  ατόμων  που  θα  απασχοληθούν,  καθώς  και  η 
ανάληψη των εξόδων διαμονής, πλήρους ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης και επιστροφής τους.  

  Δικαιολογητικά Ανανέωσης

• Έντυπο αίτησης εις διπλούν.

• Τρεις  πρόσφατες  έγχρωμες  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).

• Ακριβές  φωτοαντίγραφο  ισχύοντος  διαβατηρίου  ή 
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.

• Επικυρωμένο  αντίγραφο  προηγούμενης  άδειας  διαμονής, 
μόνο  στην  περίπτωση  που  η  άδεια  διαμονής  δεν  είναι 
επικολλημένη επί του προσκομισθέντος διαβατηρίου.

• Παράβολο  με  τη  μορφή  αποδεικτικού  διπλοτύπου  τύπου  Β΄ 
από  την  αρμόδια  για  την  παραλαβή  της  αίτησης  υπηρεσία, 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  παρ.  1  και  2  του  άρθρου  92 
του ν. 3386/05.

• Επικυρωμένο  αντίγραφο  της  σύμβασης  προμήθειας  μεταξύ 
της  επιχείρησης  παροχής  υπηρεσίας  και  της  ημεδαπής 
επιχείρησης-αποδέκτη  της  υπηρεσίας,  με  την  οποία 
προβλέπεται  η  παροχή  συγκεκριμένων  υπηρεσιών  που 
αναφέρονται  αποκλειστικώς  στην  εγκατάσταση,  δοκιμαστική 
λειτουργία  και  συντήρηση  των  προμηθευόμενων  ειδών,  το 
χρονικό  διάστημα  παροχής  των  υπηρεσιών,  ο  αριθμός  και  η 
ειδικότητα  των  ατόμων  που  θα  απασχοληθούν,  καθώς  και  η 
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ανάληψη των εξόδων διαμονής, πλήρους ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης και επιστροφής τους.

• Βεβαίωση  της  εταιρείας  από  την  οποία  μετακινείται  ο 
υπήκοος  τρίτης  χώρας,  από  την  οποία  να  προκύπτει  ανάγκη 
εκπλήρωσης  της  συμβατικής  υποχρέωσης  της  και  ανάγκη 
παράτασης  της  διαμονής  του  μετακινούμενου  για  ένα 
εξάμηνο. 
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