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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο παρών οδηγός δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους δημοσίους
υπαλλήλους που έχουν καθημερινή συναλλαγή με Ευρωπαίους πολίτες και
πολίτες τρίτων χωρών. Στόχος της συντακτικής ομάδας είναι οι δημόσιοι
υπάλληλοι να αναγνωρίζουν το είδος του κάθε εντύπου και να γνωρίζουν
τι δικαιώματα δίνει το έντυπο αυτό στους πολίτες σε δύο επίπεδα: α) στο
δικαίωμα του γνησίου υπογραφής, β) στο δικαίωμα να ζητηθεί
οποιαδήποτε διοικητική πράξη.
Οι κυριότεροι φορείς που εκδίδουν τα έντυπα για Ευρωπαίους και
πολίτες τρίτων χωρών είναι:
1)
2)
3)
4)

Η Ελληνική Αστυνομία
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Η Υπηρεσία Ασύλου
Το Υπουργείο Εξωτερικών

Ο οδηγός χωρίζεται σε έξι (6)μέρη. Στο Α’ μέρος βρίσκονται διάφορες
χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να κάνουν πιο εύκολη τη συναλλαγή
των δημοσίων υπαλλήλων με τους Ευρωπαίους πολίτες και πολίτες τρίτων
χωρών. Τα επόμενα τρία (3) μέρη αφορούν τις Υπηρεσίες που εκδίδουν τα
σχετικά έντυπα, δηλαδή στο Β’ μέρος βρίσκονται τα έντυπα, οι διαδικασίες
και η σχετική νομοθεσία που εκδίδει η Ελληνική Αστυνομία κ.ο.κ.. Στο έκτο
(6ο) μέρος υπάρχουν άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα και άδειες παραμονής που
εκδίδονται από διάφορους φορείς. Ακολουθούν άλλες χρήσιμες
πληροφορίες, πίνακες και σχεδιαγράμματα διαδικασιών βήμα - βήμα που
διευκολύνουν τους δημοσίους υπαλλήλους στην συναλλαγή τους με τους
πολίτες.
Τα έντυπα που χορηγούνται από τους διάφορους φορείς χωρίζονται σε
τρεις (3) βασικές κατηγορίες, όπως παρακάτω:
Α) έντυπα ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Β) έντυπα ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Ή ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Γ) έντυπα ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ
Τα παραπάνω έντυπα μπορούν να λειτουργούν είτε αυτοτελώς
(έντυπα ταυτοποίησης) είτε οφείλουν να συνοδεύονται με κάποιο έντυπο
ταυτοποίησης στοιχείων (έντυπα αδειών διαμονής ή παραμονής και
ταξιδιωτικά έντυπα). Τα περισσότερα από αυτά απαιτούνται στην
καθημερινή συναλλαγή των πολιτών, που τα διαθέτουν, με τη Δημόσια
5
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Διοίκηση για προσωπικές, οικογενειακές και επαγγελματικές τους
υποθέσεις.
Ο παρών οδηγός πρόκειται να ανανεώνεται με νέα έκδοση σε
περίπτωση αλλαγής των εντύπων, των διαδικασιών ή της εκάστοτε
νομοθεσίας.
Ευχαριστούμε το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υφυπουργείο Μακεδονίας
Θράκης, τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, την Υπηρεσία
Ασύλου Θεσσαλονίκης, και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για τη συνεργασία τους και τη συμβολή τους στη σύνταξη του
παρόντος Οδηγού.
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A’ ΜΕΡΟΣ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
1. Χρήσιμες πληροφορίες για έλεγχο νομιμότητας αδειών παραμονής
Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αναπτύξει και λειτουργεί τη
διαδικτυακή εφαρμογή «Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας για Άδεια
Διαμονής», η οποία παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών και
ελέγχου της πορείας του φακέλου πολιτών τρίτων χωρών. Πρόκειται για
αυτούς, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτημα χορήγησης ή ανανέωσης άδειας
διαμονής στην Ελλάδα.
Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
http://pf.emigrants.ypes.gr/pf

Εικ.1 - Εφαρμογή για Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας
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στη συνέχεια συμπληρώνονται πάντα με Κεφαλαίους Λατινικούς
χαρακτήρες:


ΕΠΩΝΥΜΟ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ



Στο επόμενο πεδίο πληκτρολογούνται οι χαρακτήρες που

εμφανίζονται στην οθόνη για επιβεβαίωση.
Το σύστημα θα μας ενημερώσει για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο
φάκελος -αίτημα του/της πολίτη και θα χορηγήσει την οριστική απόφαση
όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Προσοχή! Η παραπάνω εφαρμογή δεν αποτελεί 100% αξιόπιστη
πηγή για έλεγχο, ενδέχεται να καθυστερήσει να ανεβεί το νέο
συνημμένο έγγραφο. Γι’ αυτό, σε περιπτώσεις που δε μπορούμε να
καταλάβουμε τι συμβαίνει, είναι προτιμότερο να προτείνεται να έρθει ο/η
πολίτης πρωινές ώρες για να γίνει επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
2.
Χρήσιμες πληροφορίες για έλεγχο VISA (είσοδο - έξοδο σε
χώρα/-ες Σένγκεν)
Ο χώρος Σένγκεν (Schengen) είναι μια περιοχή που αποτελείται από 26
ευρωπαϊκές χώρες χωρίς εσωτερικά σύνορα. Στο χώρο Σένγκεν έχουν
ενταχθεί οι περισσότερες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός
από την Ιρλανδία, και τις χώρες που σύντομα θα ενταχθούν: Ρουμανία,
Βουλγαρία,

Κροατία

και

Κύπρος

(στοιχεία:https://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-countries-list/,
τελευταία ενημέρωση 03/02/2020). Ανήκουν στο χώρο Σένγκεν παρόλο
που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι παρακάτω χώρες: Νορβηγία,
Ισλανδία, Ελβετία και Λιχτενστάιν.
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλοί υπήκοοι τρίτων χωρών,
οι οποίες έχουν υπογράψει τη συγκεκριμένη συνθήκη, μπορούν να
8
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κυκλοφορούν ελεύθερα χωρίς να υποβάλλονται σε συνοριακούς ελέγχους.
Από το 1985, έχουν αυξηθεί οι χώρες και σήμερα περιλαμβάνονται σχεδόν
όλες οι χώρες της Ε.Ε. και μερικές συνδεδεμένες εκτός της Ε.Ε..
Ενώ έχουν καταργήσει τα εσωτερικά τους σύνορα, τα κράτη Σένγκεν
έχουν μια κοινή συμφωνία για τα εξωτερικά σύνορα βάσει των κανόνων
της συνθήκης Σένγκεν. Αυτό το καθιστά πολύ βολικό για τους πολίτες που
ταξιδεύουν μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στο χώρο αυτό.
Τα παρακάτω link εφαρμογών υπολογίζουν τη διάρκεια διαμονής που
επιτρέπεται να ταξιδεύει κάποιος στον Χώρο Σένγκεν με βραχεία
θεώρηση Σένγκεν.
Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τον προγραμματισμό ταξιδιών σε χώρες
Σένγκεν που πιθανόν να υπερβαίνουν τις ενενήντα (90) ημέρες.
Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
https://ec.europa.eu/assets/home/visa-calculator/calculator.htm?lang=en

ή εναλλακτικά
https://adambard.github.io/schengencalc/

Κατάλογος χωρών που συμπεριλαμβάνονται στη συνθήκη
Σένγκεν (Schengen)
Austria

Αυστρία

Liechtenstein

Λιχτενστάιν

Belgium

Βέλγιο

Lithuania

Λιθουανία

CzechRepublic

Δημοκρατία
Τσεχίας

Luxembourg

Λουξεμβούργο

Denmark

Δανία

Malta

Μάλτα

Estonia

Εσθονία

Netherlands

Ολλανδία

Finland

Φιλανδία

Norway

Νορβηγία

France

Γαλλία

Poland

Πολωνία

Germany

Γερμανία

Portugal

Πορτογαλία

Greece

Ελλάδα

Slovakia

Σλοβακία

Hungary

Ουγγαρία

Slovenia

Σλοβενία

της
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Iceland

Ισλανδία

Spain

Ισπανία

Italy

Ιταλία

Sweden

Σουηδία

Latvia

Λετονία

Switzerland

Ελβετία

v.2.1

Προσοχή! Προβαίνουμε πάντα σε έλεγχο επί του διαβατηρίου
(κατά τη διοικητική διαδικασία) της εισόδου - εξόδου για να
διαπιστώσουμε το όριο των ενενήντα (90) ημερών.

Προσοχή! Υπάρχει περίπτωση Πολίτης τρίτης χώρας να διαθέτει άδεια
διαμονής Ευρωπαϊκής χώρας (Π.χ Ρώσος υπήκοος να διαθέτει Γαλλική
άδεια διαμονής) και να εισέλθει στην Ελλάδα μέσω Ευρωπαϊκής χώρας. Το
διαβατήριο του, αν εισέλθει στην Ελλάδα, από χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή χώρα Σένγκεν δε θα φέρει σφραγίδα εισόδου στην Ελλάδα, οπότε
είναι δύσκολο να διαπιστωθεί πότε μπήκε στη χώρα. Σ’ αυτή την
περίπτωση και λόγω του κενού του νόμου που υπάρχει στη νομοθεσία δεν
είναι εύκολο να διαπιστωθεί αν ο/η πολίτης έχει υπερβεί τις ενενήντα (90)
ημέρες.
Νομικό πλαίσιο
Οδηγία ΕΚ 38/2004
Οδηγία ΕΚ 115/2008
Οδηγία ΕΕ 399/2016
Ν.2901/2001 (ΦΕΚ 91/Α/02-05-2001)
3. Τι κάνω σε περίπτωση πλαστών εγγράφων
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το έγγραφο που μας έχει δώσει ο/η
πολίτης είναι πλαστό, ενημερώνεται η Ελληνική Αστυνομία, η οποία είναι
και η μόνη που μπορεί να παρακρατήσει το έγγραφο.
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Τι κάνω σε περίπτωση ληγμένου ή κομμένου (ακυρωμένου)

διαβατηρίου πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Τρίτης χώρας που έχει
κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν (Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία και
Λιχτενστάιν).
Σύμφωνα με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης οι πολίτες
των ανωτέρω χωρών εξομοιώνονται, ως προς το δικαίωμα εισόδου τους
στη χώρα και, συνεπώς, ως προς το ειδικότερο ζήτημα του τύπου
εγγράφων που δύνανται να επιδεικνύουν κατά την είσοδο, με τους πολίτες
κρατών μελών της Ε.Ε., για τους οποίους η Οδηγία 2004/38/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004
προβλέπει ρητά ότι: «…τα κράτη μέλη επιτρέπουν την είσοδο στην
επικράτειά τους σε κάθε πολίτη της Ένωσης, ο οποίος φέρει ισχύον δελτίο
ταυτότητας ή διαβατήριο….» (άρθρο 5).
Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ζήτησε για το εν λόγω
θέμα τις απόψεις και από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας στο αριθμ. πρωτ. 1016/6/377
α΄/20-8-2012 απαντητικό έγγραφο, αναφέρει, σχετικά με την απόδειξη
των στοιχείων της ταυτότητας πολιτών των κρατών που έχουν κυρώσει τη
Συνθήκη Σένγκεν, αλλά δεν είναι μέλη της Ε.Ε., «από τον συνδυασμό των
άρθρων 5 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ (π.δ. 106/2007, ΦΕΚ Β΄ 135) και 3 παρ.
4 του ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25
του ν. 3731/2008 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, ΦΕΚ 263/Α΄/23-122008), προκύπτει ότι τα στοιχεία της ταυτότητας των πολιτών των ως άνω
χωρών, αποδεικνύονται από τα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύονται και
τα στοιχεία ταυτότητας των πολιτών κράτους - μέλους της Ε.Ε., δηλαδή
πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ».
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Κατά συνέπεια τα στοιχεία της ταυτότητας των πολιτών
τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν,
αποδεικνύονται από τα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύονται και τα
στοιχεία ταυτότητας των πολιτών κράτους - μέλους της Ε.Ε., δηλ.
πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, σε ισχύ.
Προσοχή! Οι πολίτες Ελβετίας, Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν
– χώρες οι οποίες έχουν συνάψει σχετικές Συμφωνίες με την Ε.Ε. απολαμβάνουν δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμου με
εκείνο των πολιτών της Ε.Ε..
Νομικό πλαίσιο
ΑΔΑ: Β4ΘΓΧ-ΡΧΙ (ΔΙΣΚΠΟ /Φ.15/19497/21-09-2012 Υ.Δ. Μ.Η.Δ.)
5.

Τι κάνω σε περίπτωση ληγμένων ή ακυρωμένων διαβατηρίων

Ευρωπαίων πολιτών ή πολιτών τρίτων χωρών
Δεν έχει προβλεφθεί από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας η
εξυπηρέτηση Ευρωπαίων πολιτών ή πολιτών τρίτων χωρών με ληγμένο
διαβατήριο. Κατά συνέπεια τα ληγμένα διαβατήρια αλλοδαπών δε γίνονται
αποδεκτά στη Δημόσια Διοίκηση. Εξαίρεση μόνο η περίπτωση της σελ. 39
(στερούμενοι διαβατηρίου).
Νομικό πλαίσιο
- Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

- αρθρ. 26 παρ. 1 Ν.4251/2014
6.

Τι κάνω σε περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών με παράταση

διαβατηρίου
Σε περίπτωση ληγμένου - μη ανανεωμένου διαβατηρίου υπάρχει
περίπτωση ο/η πολίτης να εξυπηρετείται από πρεσβεία άλλης χώρας την
οποία επισκέπτεται ανά χρονικά διαστήματα εξουσιοδοτημένος υπάλληλος
της χώρας του.
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Σε αυτές τις περιπτώσεις και επειδή ο/η πολίτης δε μπορεί να
εξυπηρετηθεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας για την ανανέωση του
διαβατηρίου του, η πρεσβεία του παρέχει βεβαίωση, στην οποία
αναγράφεται ότι ο υπήκοος της κατέθεσε αίτημα για ανανέωση και το
αίτημα του βρίσκεται σε αναμονή (η αργοπορία δεν είναι δική του/της
υπαιτιότητα). Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να έχει επικυρωθεί από το
Υπουργείο Εξωτερικών ή να φέρει επισήμανση σφραγίδας Χάγης
(apostille) με το οποίο μπορεί να προβεί σε διοικητική πράξη πάντα μαζί με
ληγμένο διαβατήριο.
Νομικό πλαίσιο
- αρθρ. 9 παρ. 4 και αρ..22 παρ.3 ΤΟΥ Ν.4251/2014
7.

Πως μπορώ να ελέγξω το είδος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού

εγγράφου που εκδίδει η κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναπτύξει
και λειτουργεί τη διαδικτυακή εφαρμογή PRADO, η οποία παρέχει τη
δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών και ελέγχου του είδους του
διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου χωρών της Ε.Ε. Στην παραπάνω
εφαρμογή φαίνονται:
Α) Έγγραφα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
αλφαβητική σειρά του τριγράμματου κωδικού χώρας και περιφέρειας που
χρησιμοποιείται στα ταξιδιωτικά έγγραφα, ακολουθούμενα από έγγραφα
των άλλων χωρών που συμμετέχουν στο PRADO (σε αλφαβητική σειρά).
Β) Έγγραφα με κωδικούς χώρας, εκτός από τα έγγραφα των χωρών που
συμμετέχουν στο PRADO, σε αλφαβητική σειρά του τριγράμματου κωδικού
χώρας και περιφέρειας που χρησιμοποιείται στα ταξιδιωτικά έγγραφα.
Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, βάσει: α) χώρας του
εγγράφου, β) τίτλου του εγγράφου
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Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
https://www.consilium.europa.eu/prado/el/pradodocuments/GRC/index.html
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Β’ ΜΕΡΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Οι άδειες διαμονής και τα έγγραφα που εκδίδονται από τη Διεύθυνση
Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίζονται σε κατηγορίες, όπως
παρακάτω:

1. ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Οι άδειες διαμονής Ευρωπαίων πολιτών κρατών - μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Χωρών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χάρτη και
Ελβετικής Συνομοσπονδίας, εκδίδονται από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών της
Ελληνικής Αστυνομίας:

Εικ.2 - Υπόδειγμα εγγράφου μόνιμης διαμονής Πολίτη Ε.Ε. (μπλε)

Η παραπάνω άδεια (εικ. 2) βάσει της νομοθεσίας ΠΔ 106/2007(ΦΕΚ
135/Α/21-06-2007) ισχύει για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία
έκδοσης της. Δε φέρει όμως ημερομηνία λήξης, καθώς δεν προβλέπεται από
την νομοθεσία η ανανέωση της. Ένας από τους βασικότερους λόγους της
15
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μη ανανέωσης είναι ότι δίνεται η δυνατότητα από το νόμο μέσω
πολιτογράφησης να αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια.
Προσοχή! Πριν την έκδοση της μπλε άδειας (εικ. 2) και μετά από τρίμηνη
(3μηνη) μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα ο/η Ευρωπαίος πολίτης αιτείται και
λαμβάνει βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε. - άδεια σε μπεζ χρώμα (εικ. 3)
που ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της (δε φέρει
ημερομηνία λήξης). Κατόπιν αυτής λαμβάνει τη μπλε (εικ. 2) άδεια
διαμονής.

Από την ΕΛ.ΑΣ. εκδίδεται το παρακάτω έγγραφο που αποτελεί βεβαίωση
εγγραφής Πολίτη Ε.Ε.

Εικ.3 - Υπόδειγμα εγγράφου βεβαίωσης εγγραφής Πολίτη Ε.Ε. (μπεζ)

Νομικό πλαίσιο
-

ΠΔ 106/2007 (ΦΕΚ 135/Α/21-06-2007)
Ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/01-04-2014)
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Δικαιώματα πολιτών
α) Γνήσιο υπογραφής
Όπως προκύπτει και από την ΑΔΑ: Β4ΘΓΧ-ΡΧΙ (ΔΙΣΚΠΟ /Φ.15/19497/2109-2012 Υ.Δ. Μ.Η.Δ.) Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 προβλέπει
ρητά ότι: «…τα κράτη μέλη επιτρέπουν την είσοδο στην επικράτειά
τους σε κάθε πολίτη της Ένωσης, ο οποίος φέρει ισχύον δελτίο
ταυτότητας ή διαβατήριο….» (άρθρο 5) κατά συνέπεια για γνήσιο
υπογραφής δεν απαιτείται άδεια διαμονής.
β) Διοικητικές πράξεις
Για τις διαδικασίες έκδοσης οποιασδήποτε διοικητικής πράξης για
Ευρωπαίους Πολίτες απαιτείται η άδεια μόνιμης διαμονής Ευρωπαίων
πολίτων (π.χ.διαδικασίες με το Υπουργείο Μεταφορών κλπ.)

2. ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (Ε.Δ.Τ.Ο.)
Το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς είναι ένα έγγραφο που
χορηγείται σε πολίτη άλλου κράτους που είχε αποδεδειγμένα ελληνική
καταγωγή.
Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών για την έκδοση Ε.Δ.Τ.Ο., εφόσον
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας δίνεται το
παρακάτω έγγραφο (βλ. εικ. 4). Το έγγραφο αυτό έχει εξάμηνη (6μηνη)
ισχύ (παίρνει παρατάσεις στο πίσω μέρος του) δίνει τη δυνατότητα
διαμονής στη χώρα μέχρι να εξεταστεί το αίτημα για Ε.Δ.Τ.Ο. (εγκριθεί ή
απορριφθεί).
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Εικ.4 - Υπόδειγμα Βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης ομογενούς (λευκό)

Τα Ε.Δ.Τ.Ο.(εικ. 5) χορηγούνταιγια κατοίκους των χωρών:
-Αλβανίας
-Γεωργίας
-Αιγύπτου
-Καζακστάν
-Τουρκίας
-χώρες πρώην ΕΣΣΔ
Τα Ε.Δ.Τ.Ο. με την υπ’αρ. 4000/3/10-πβ'/14-11-2012 ΚΥΑ(ΦΕΚ 3043/
Β/15-11-2012) έχουν παραταθεί για αόριστο χρόνο.
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Εικ. 5 - Υπόδειγμα Ε.Δ.Τ.Ο.

Τα Ε.Δ.Τ.Ο. χρησιμοποιούνται όπως η άδεια διαμονής, δηλαδή παρέχουν
δικαίωμα διαμονής στη χώρα, αλλά για αόριστο χρόνο. Το Ε.Δ.Τ.Ο. δε μπορεί
να χρησιμοποιηθεί εκτός Ελλάδας, ως έγγραφο ταυτοποίησης, ούτε ως
ταξιδιωτικό έγγραφο.
Επειδή για την έκδοση του απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη
διαβατηρίου (σχετ. άρθρο 1 παρ.1, άρθρο 2 παρ.1, εδάφ. β΄ και γ΄
της υπ’ 4000/3/10-δ/09-05-2005 Κ.Υ.Α), το Ε.Δ.Τ.Ο. δε χρησιμοποιείται
ως έγγραφο ταυτοποίησης, αλλά πρέπει να συνοδεύεται πάντα από το
διαβατήριο της χώρας από την οποία προέρχεται ο/η πολίτης.
Στα δελτία των συζύγων των ομογενών τα στοιχεία αναγράφονται μόνο
με λατινικούς χαρακτήρες.
Για όσους γεννήθηκαν σε ελληνική επικράτεια τα στοιχεία
αναγράφονται
μόνο
με
ελληνικούς
χαρακτήρες.
(Σχετ.
υπ’αρ.4000/3/10-πβ'/14-11-2012 ΚΥΑ(ΦΕΚ 3043/ Β/15-11-2012).
Ο/Η σύζυγος ομογενούς, όταν ο/η ομογενής πάρει Ελληνική ταυτότητα,
μπορεί να επιλέξει αν θα τακτοποιηθεί ως ομογενής ή ως σύζυγος Έλληνα
πολίτη. Σε περίπτωση που επιλέξει ως σύζυγος Έλληνα πολίτη, θα πρέπει
να παραδώσει το Ε.Δ.Τ.Ο. και να πάρει Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου
(Α.Δ.Ε.Τ.) (εικ. 6) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Το ίδιο ισχύει και για
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τα λοιπά μέλη της οικογένειας, των οποίων ανακαλούνται τα Ε.Δ.Τ.Ο. και
πρέπει να παραδοθούν στην ΕΛ.ΑΣ..

Εικ.6 - Υπόδειγμα Α.Δ.Ε.Τ Ομογενούς

Η ΕΛ.ΑΣ. μας διαβεβαίωσε ότι για το 99% των κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο. έχει
εκδώσει
Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.). Το 1% των
περιπτώσεων υπάρχει να μην έχει εκδοθεί Α.Δ.Ε.Τ. επειδή οι πολίτες δεν
έχουν αιτηθεί για την έκδοσή τους ή επειδή υπάρχει περίπτωση ανάκλησης
(άρθρο 6 παρ. 1 υπ’αρ.4000/3-10 πγ'/21-05-2015 ΚΥΑ - ΦΕΚ 119/Β/2105-2015).

2 α. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΟΤΑ – ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Τα διαβατήρια ομογενών Τουρκίας Ο.Τ.Α. (σπανίως και Αλβανίας)
χορηγούνταν σε εφαρμογή της από 26-2-1977 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης. Καθιερώθηκαν
για να εξυπηρετήσουν τους στερούμενους διαβατηρίου ομογενείς των
οποίων η πολιτογράφηση εκείνη την εποχή δεν ήταν εφικτή, όπως
αναφέρει και η Πράξη 22/1-3-1976 του Υπουργικού Συμβουλίου, με την
οποία αποφασίστηκε η χορήγηση των συγκεκριμένων ταξιδιωτικών
εγγράφων.
Σύμφωνα όμως με τον ισχύοντα Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως
αυτός έχει τροποποιηθεί, οι εν λόγω ομογενείς μπορούν πλέον να
πολιτογραφούνται Έλληνες πολίτες, εφ’ όσον συγκεντρώνουν τις
προϋποθέσεις του νόμου.
Πλέον είναι σπάνιο το φαινόμενο να εμφανίζονται πολίτες με διαβατήρια
ομογενών τύπου ΟΤΑ, καθώς αυτά αντικαταστάθηκαν από τα Ε.Δ.Τ.Ο.. Τα
τελευταία διαβατήρια ομογενών τύπου ΟΤΑ εκδόθηκαν το 1997-1998 από
την ΕΛ.ΑΣ..
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Νομικό πλαίσιο
- 4000/3/10-δ'/9-10-2005

KYA(ΦΕΚ646/Β/13-05-2005)
όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 1 της υπ’4000/3/10-νβ'/8-102006 ΚΥΑ(ΦΕΚ 583/Β/09-05-2006)όπως διορθώθηκε με το υπ’
αριθ.737/Β/20-06-2006.

- ΠΔ 106/2007(αρ. 20 μέλη οικογένειας ΦΕΚ 135/Α/21-06-2007)

- υπ’αρ. 4000/3/10-πβ'/14-11-2012 ΚΥΑ(ΦΕΚ 3043/ Β/15-11-2012)
- υπ.αρ. 4000/3/84/13-01-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 53/Β/16-01-2014)
- υπ’αρ. 4000/3-10 πγ'/21-05-2015 ΚΥΑ(ΦΕΚ 119/Β/21-05-2015)
- υπ’αρ. 130181/17760/24-7-2018 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.

Δικαιώματα πολιτών
α) Γνήσιο υπογραφής
Το Ε.Δ.Τ.Ο. ως έγγραφο ταυτοποίησης πρέπει να συνοδεύεται πάντα
από το διαβατήριο της χώρας από την οποία προέρχεται ο/η πολίτης. Ο
Δημόσιος υπάλληλος έχει δικαίωμα να ζητήσει και το Α.Δ.Ε.Τ..
β) Διοικητικές πράξεις
Για τις διαδικασίες έκδοσης οποιασδήποτε διοικητικής πράξης για τους
Ομογενείς Πολίτες απαιτείται το Ε.Δ.Τ.Ο. ή η Α.Δ.Ε.Τ. και το διαβατήριο
της χώρας από την οποία προέρχεται ο/η πολίτης.

3. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΥΛΟΥ (ΡΟΖ ΚΑΡΤΑ)
Το Ειδικό δελτίο αιτούντος άσυλο αλλοδαπού (εικ. 7), που κατέθεσε
αίτηση διεθνούς προστασίας στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές, έως και τις
07-06-2013, ισχύει για έξι (6) μήνες και ανανεώνεται μέχρι περαίωσης της
εξέτασης του αιτήματος ασύλου (“Ροζ Κάρτα”).
Αν και κυκλοφορούν πλέον λίγα από αυτά τα δελτία, καθώς συνεχίζουν
να ανανεώνονται από την ΕΛ.ΑΣ. μπορεί να εμφανιστούν πολίτες με αυτό
το έντυπο ταυτοποίησης. Ο λόγος που ακόμη υφίστανται ως έντυπα είναι
επειδή οι Επιτροπές προσφυγών έχουν σταματήσει. Κατά συνέπεια, όλοι οι
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κάτοχοι αυτών των δελτίων είναι σε εκκρεμότητα. Δεν υπάρχει κατάργηση
αυτών των δελτίων μέχρι την στιγμή της έκδοσης του παρόντος οδηγού.
Προσοχή! Στις ημερομηνίες ανανέωσης

Εικ. 7 - Υπόδειγμα Ασύλου ΕΛ.ΑΣ. (ροζ)

Μετά τις 07-06-2013 οι νέες αιτήσεις για τη διαδικασία αυτή
διεκπεραιώνονται από την υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής. (Βλ. Δ’ μέρος).
Παρακάτω δίνεται δείγμα ΕΛ.ΑΣ. αιτήσαντος ασύλου. Το έντυπο αυτό
δεν εκδίδεται πλέον από την ΕΛ.ΑΣ.
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Εικ. 8 - Υπόδειγμα Αιτήσαντος Ασύλου ΕΛ.ΑΣ.

Δικαιώματα πολιτών
α) Γνήσιο υπογραφής
Οι άδειες ασύλου γίνονται αποδεκτές κανονικά από τη Δημόσια
Διοίκηση, ως έγγραφο ταυτοποίησης.
β) Διοικητικές πράξεις
Για τις διαδικασίες έκδοσης οποιασδήποτε διοικητικής πράξης οι άδειες
ασύλου γίνονται κανονικά αποδεκτές.

4. ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΩΡΩΝ

Η’

Η άδεια διαμονής μελών οικογένειας αλλοδαπού υπηκόου τρίτης
χώρας, ή δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε περιπτώσεις οικογενειακής
συνένωσης και οικογενειακής επανένωσης (εικ. 9) δεν εκδίδεται πλέον από
την ΕΛ.ΑΣ., παρόλα αυτά κάποιος μπορεί να συναντήσει ακόμη ανανεωμένο
δελτίο.
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Εικ. 9 - Υπόδειγμα Άδειας παραμονής αλλοδαπού ΕΛ.ΑΣ. (μπεζ - κίτρινο)

Νομικό πλαίσιο
- Π.Δ. 96/2008 ΦΕΚ 152/Α/30-07-2008
- Π.Δ.141/2013 ΦΕΚ 226/Α/21-10-2013
Δικαιώματα πολιτών
α) Γνήσιο υπογραφής
Οι άδειες παραμονής αλλοδαπού γίνονται αποδεκτές κανονικά από τη
Δημόσια Διοίκηση, ως έγγραφο ταυτοποίησης.
β) Διοικητικές πράξεις
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Για τις διαδικασίες έκδοσης οποιασδήποτε διοικητικής πράξης γίνονται
αποδεκτές κανονικά οι άδειες παραμονής αλλοδαπού.

5. ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΓΑΔΑ
Το ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού φυγάδα (κίτρινη κάρτα) (εικ.
10) δίνεται σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες που έχουν πάρει άδεια
παραμονής αλλοδαπού.

Εικ. 10 - Υπόδειγμα Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα
ΕΛ.ΑΣ.
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Το ειδικό δελτίο ταυτότητας φυγάδα δεν έχει ημερομηνία λήξης, για
αυτό το λόγο δεν έχει μόνο του νομική ισχύ. Συνοδεύεται πάντα μαζί με
το προηγούμενο έντυπο της άδειας παραμονής αλλοδαπού (βλ. εικ. 9).
Νομικό πλαίσιο
- Π.Δ. 96/2008 ΦΕΚ 152/Α/30-07-2008
- Π.Δ.141/2013 ΦΕΚ 226/Α/21-10-2013
Δικαιώματα πολιτών
α) Γνήσιο υπογραφής
Το ειδικό δελτίο αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα ως έγγραφο
ταυτοποίησης. γίνεται αποδεκτό κανονικά από τη Δημόσια Διοίκηση, και
συνοδεύεται από την άδεια παραμονής αλλοδαπού.
β) Διοικητικές πράξεις
Για τις διαδικασίες έκδοσης οποιασδήποτε διοικητικής πράξης το ειδικό
δελτίο αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα γίνεται κανονικά αποδεκτό και
συνοδεύεται από την άδεια παραμονής αλλοδαπού.

6. ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΛ.ΑΣ.
Η ΕΛ.ΑΣ. έχει δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση και εκδίδει έγγραφο
«Απόφαση Απόρριψης» που φέρει διάφορες μορφές και αναφέρει τους
λόγους της απόρριψης και την οικειοθελή ή όχι αποχώρηση. Οι
απορριπτικές αποφάσεις δε δίνουν δικαιώματα διοικητικής πράξης στους
κατέχοντες. Δε θεωρείται ότι διαμένουν νόμιμα στη χώρα αλλά ότι είναι σε
ένα καθεστώς ανοχής μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης.
Με την επίδοση της Απορριπτικής Απόφασης ισχύει η οικειοθελής
αποχώρηση (πρόκειται για καθορισμένο αριθμό ημερών που αναγράφεται
στο τέλος της απόφασης, αρχομένης από την επίδοση), όπου δίνεται
στον/στην πολίτη το δικαίωμα για διοικητικές πράξεις, για τακτοποίηση
διαδικασιών μέχρι την αποχώρηση από την Ελλάδα ή το δικαίωμα
προσφυγής στα δικαστήρια μέχρι δικαίωσης του ή μη.
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Στην περίπτωση της οικειοθελούς αποχώρησης μπορεί να γίνει
οποιαδήποτε διοικητική πράξη έως την χρονική στιγμή που ορίζεται για
την αποχώρηση, όχι όμως και μετά τη λήξη της ημερομηνίας αυτής, ισχύει
μόνο για τη διευθέτηση εκκρεμών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την
αναχώρησή τους από τη χώρα.
Υπάρχει περίπτωση η απορριπτική απόφαση να αφορά το Ε.Δ.Τ.Ο. ή την
Α.Δ.Ε.Τ.. Όταν η απόρριψη αφορά την Α.Δ.Ε.Τ. δε χάνεται η ιδιότητα του
ομογενούς στον/στην πολίτη. Όταν η απόρριψη αφορά το Ε.Δ.Τ.Ο. ο/η
πολίτης μπορεί να αιτηθεί άδεια διαμονής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Βάσει του αρθρ. 41 παρ.2 του Ν.3907/2011, όταν ο αλλοδαπός είναι
επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία
δεν υπάρχει καθεστώς ανοχής και απελαύνεται αμέσως.

Νομικό πλαίσιο
-

Ν.4251/2014ΦΕΚ 80/Α/01-04-2014
Δικαιώματα πολιτών
Οι απορριπτικές αποφάσεις δε δίνουν δικαιώματα διοικητικής πράξης
στους κατέχοντες.
Οι πολίτες με οικειοθελή αποχώρηση μπορούν να κάνουν διοικητικές
πράξεις που αφορούν το κλείσιμο υποθέσεων τους μέχρι την αναχώρηση
εντός της ημερομηνίας οικειοθελούς αναχώρησής τους.

7. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Πρόκειται για Υπηρεσιακά Σημειώματα της Αστυνομίας χωρίς
προθεσμία αναχώρησης (εικ. 11). Είναι σαν παραπεμπτικό για να
μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν αίτημα στην Υπηρεσία Ασύλου. Οι
πολίτες υποχρεούνται να καταθέσουν αίτημα.
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Εικ. 11 - Υπόδειγμα απόφασης ΕΛ.ΑΣ. από τις παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές

Δικαιώματα πολιτών
Οι αποφάσεις της ΕΛ.ΑΣ. αδυναμίας απομάκρυνσης από τις
παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές δε δίνουν δικαιώματα στους
κατέχοντες να μπορούν να κάνουν διοικητικές πράξεις.

8. ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΤΗΡΙΟ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΚΟΩΝ
ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
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Είναι πάντα σε χαρτί Α4 και μπορεί να έχει διάφορες μορφές ανάλογα
με το κατάστημα κράτησης (εικ. 12).
Μπορεί να απαγορεύει και την έξοδο από τη χώρα ή να υπάρχουν
περιοριστικοί όροι.
Ο/η πολίτης μπορεί να καταθέσει αίτηση στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση για έκδοση «Ειδικής Βεβαίωσης» (εικ. 19) βάσει του Ν.
4251/2014, ώστε να μπορεί να προβαίνει σε διοικητικές πράξεις.

Εικ. 12 - Υπόδειγμα αποφυλακιστηρίου

Το αποφυλακιστήριο από μόνο του δεν αποτελεί άδεια διαμονής.
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9. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ
Μπορεί να έχει διάφορες μορφές ανάλογα με το κατάστημα κράτησης.
Η ΕΛ.ΑΣ. αφαιρεί την Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) και δίνει
στον/στην πολίτη μια ειδική βεβαίωση, η οποία έχει εξάμηνη (6μηνη) ισχύ.
Δικαιώματα πολιτών
Οι αναστολές κράτησης δε δίνουν δικαιώματα στους κατέχοντες να
μπορούν να κάνουν διοικητικές πράξεις.
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Γ’ ΜΕΡΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. ΣΥΖΥΓΟΙ Ή ΣΥΜΒΙΟΥΝΤΕΣ Ή ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής σε υπηκόους
τρίτης χώρας, που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη. Στους πολίτες
αυτούς χορηγείται υπό τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου «Δελτίο
Διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα», υπό την προϋπόθεση ότι διαμένουν
σταθερά στην Ελλάδα.
Για την υποβολή του αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής του
εν λόγω τύπου, θα πρέπει ο αλλοδαπός να βρίσκεται νόμιμα στην Ελλάδα,
δηλαδή είτε να έχει εισέλθει με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου (VISA) ή με
θεώρηση εισόδου περιορισμένης εδαφικής ισχύος είτε να διαμένει νόμιμα
με οριστικό ή προσωρινό τίτλο διαμονής (άδεια διαμονής ενιαίου τύπου,
άδεια διαμονής από άλλο Κράτος – Μέλος, μπλε βεβαίωση, ειδική βεβαίωση
νόμιμης διαμονής, Ε.Δ.Τ.Ο., δελτίο αναγνωρισμένου δικαιούχου διεθνούς
προστασίας, δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία). Η έκδοση του
συγκεκριμένου δελτίου διαμονής δεν υπόκειται σε καταβολή παραβόλου
και η διάρκειά του είναι πενταετής (μπεζ) ή δεκαετής (μπλε) (εικ. 13).
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Εικ. 13 - Υπόδειγμα δελτίου διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ε.Ε.

Η τελευταία ημερομηνία που εκδόθηκαν τα παραπάνω έγγραφα
είναι εντός του 2017. Τα παραπάνω δελτία εξακολουθούν να είναι σε ισχύ
μέχρι την λήξη τους, παρόλο που πλέον η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εκδίδει
Α.Δ.Ε.Τ. (εικ. 14).

Εικ. 14 -Υπόδειγμα Α.Δ.Ε.Τ.

Ο/Η Σύζυγος΄Έλληνα Πολίτη, παρόλο που ο νόμος δίνει δικαίωμα να
αιτηθεί άδεια διαμονής μέχρι και μετά ένα (1) έτος από την είσοδο στη
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χώρα, δε μπορεί να εξυπηρετηθεί από τη δημόσια διοίκηση αν δε διαθέτει
νομιμοποιητικό έγγραφο διαμονής. Το χρονικό περιθώριο ενός (1) έτους
ισχύει μόνο για την αίτηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Νομικό πλαίσιο
-

Ν.4251/2014 ΦΕΚ 80/Α/01-04-2014
α) Γνήσιο υπογραφής
Το δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της Ε.Ε.,
καθώς και η Α.Δ.Ε.Τ. πρέπει να συνοδεύονται πάντα από το διαβατήριο
της χώρας από την οποία προέρχεται ο/η πολίτης.
β) Διοικητικές πράξεις
Για τις διαδικασίες έκδοσης οποιασδήποτε διοικητικής πράξης για τα
μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της Ε.Ε. απαιτείται το δελτίο
διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της Ε.Ε. ή η Α.Δ.Ε.Τ.
και το διαβατήριο της χώρας από την οποία προέρχεται ο/η πολίτης.

2. ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Πολίτης τρίτης χώρας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν
4251/2014, μπορεί να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα,
οφείλει, μετά την είσοδο του στη χώρα και πριν από τη λήξη της θεώρησης
εισόδου, εκτός αν από τις διατάξεις του παρόντος ορίζεται διαφορετικά, να
υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση της.
Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών διαμονής κατατίθενται στην
υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του
αιτούντος ή στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών
τρίτων χωρών, για χορήγηση άδειας διαμονής, εφόσον τα δικαιολογητικά
της προηγούμενης παραγράφου είναι επαρκή, χορηγούν βεβαίωση
κατάθεσης αίτησης (χρώμα μπλε) (εικ. 16), η διάρκεια της οποίας
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είναι ετήσια κάθε φορά. Υπάρχει περίπτωση να ανανεωθεί η βεβαίωση
κατάθεσης αίτησης αυτή και πέραν του χρόνου μέχρι να ολοκληρωθεί η
διαδικασία κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται, π.χ.
λόγω καθυστέρησης αποστολής κάποιου πιστοποιητικού από την χώρα
του.
Σε περίπτωση που ο/η πολίτης δεν έχει καταθέσει επαρκή
δικαιολογητικά δίνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση σε χαρτί Α4
‘’βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος’’(άσπρη βεβαίωση)(εικ. 15) με την
οποίαο/η πολίτης δε μπορεί να ζητήσει διοικητική πράξη, καθώς δεν
αποτελεί αποδεικτικό νόμιμης διαμονής.
Ο/Η κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης διαμένει νόμιμα στη
χώρα για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η
βεβαίωση ισχύει για το διάστημα ισχύος της που αναγράφεται πάνω σε
αυτή.
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Εικ. 15 - Υπόδειγμα βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος (άσπρη)

Η όποια αναφορά στην σελίδα http://pf.emigrants.ypes.gr/pf δεν είναι
100% αξιόπιστη όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα (μέχρι την στιγμή
έκδοσης του παρόντος οδηγού).
Η μόνη αρμόδια υπηρεσία για αφαίρεση της βεβαίωσης είναι η
ΕΛ.ΑΣ. και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
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Εικ. 16 - Υπόδειγμα βεβαίωση κατάθεσης αίτησης (μπλε)

Εφόσον η αίτηση εκκρεμεί, κατά τη λήξη ισχύος της βεβαίωσης
κατάθεσης αίτησης, η υπηρεσία στην οποία υπεβλήθη, υποχρεούται να
εκδώσει νέα βεβαίωση ενημερώνοντας ταυτόχρονα αιτιολογημένα τον
ενδιαφερόμενο σχετικά με τους λόγους καθυστέρησης.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έχει δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση
και εκδίδει έγγραφο «Απόφαση Απόρριψης» που φέρει διάφορες μορφές
και αναφέρει τους λόγους της απόρριψης και την οικειοθελή ή όχι
αποχώρηση, ακολουθούν παράδειγμα (εικ. 17).
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Εικ.17 - Υπόδειγμα απόρριψης αιτήματος για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής

Η ειδοποίηση εκδίδεται ταυτόχρονα με την απορριπτική απόφαση.
Ο/η πολίτης ειδοποιείται την ίδια μέρα και αποστέλλεται και ταχυδρομικά
αυθημερόν το παρακάτω ειδοποιητήριο (εικ. 18), προκειμένου να
παραλάβει την απορριπτική απόφαση.
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Εικ.18 - Υπόδειγμα ειδοποίησης για απορριπτική απόφαση από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση

Όταν ο/η πολίτης παραλάβει την απορριπτική απόφαση έχει στα
χέρια του και το αποδεικτικό επίδοσης εγγράφου που φέρει την παρακάτω
μορφή (εικ. 19) σελ. 37.
Με την επίδοση της Απορριπτικής Απόφασης ισχύει η οικειοθελής
αποχώρηση, εφόσον ορίστηκε. Πρόκειται για καθορισμένο αριθμό ημερών
που αναγράφεται στο τέλος της απόφασης, αρχομένης από την επίδοση,
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όπου δίνεται στον/στην πολίτη το δικαίωμα για διοικητικές πράξεις, για
τακτοποίηση διαδικασιών μέχρι της αποχώρησης από την Ελλάδα ή το
δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια μέχρι δικαίωσης του ή μη.
Στην περίπτωση της οικειοθελούς αποχώρησης μετά την επίδειξη
του αποδεικτικού επίδοσης μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διοικητική πράξη
έως την χρονική στιγμή που ορίζεται για την αποχώρηση, όχι όμως και μετά
την λήξη της ημερομηνίας αυτής.
Η επίδοση έχει ισχύ εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία
ειδοποίησης και εξυπηρετείται εντός τριάντα (30) ημερών από την
επίδοση.

Εικ.19 - Υπόδειγμα αποδεικτικού ειδοποίησης για απορριπτική απόφαση
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
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Ο/η πολίτης που δεν έχει παραλάβει το αποδεικτικό επίδοσης
και δεν το φέρει σε πρωτότυπη μορφή (όχι ευκρινές
φωτοαντίγραφο) , δεν πρέπει να εξυπηρετείται από την Δημόσια
Διοίκηση.
Σε περίπτωση απόρριψης με απέλαση ο/η πολίτης δεν έχει
δικαίωμα διοικητικής πράξης.
Έχει δικαίωμα όμως να προσφύγει σε ένδικα μέσα και με αυτό τον
τρόπο παίρνει προσωρινή αναστολή της απόφασης. Έτσι λοιπόν αν
εκκρεμεί απόφαση δικαστηρίου ή ύπαρξη περιοριστικών μέτρων δίνεται
στον/στην πολίτη η ειδική παρακάτω βεβαίωση νόμιμης διαμονής (εικ. 20).

Εικ. 20 - Υπόδειγμα ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής

Εφόσον τελεσιδικήσουν τα ένδικα ή τα περιοριστικά μέσα
εφαρμόζεται η δικαστική απόφαση που έχει εκδοθεί.
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Όταν κάποιος είναι κρατούμενος δεν εμπίπτει στην οικειοθελή
αναχώρηση.

Εικ. 21 - Υπόδειγμα Α.Δ.Ε.Τ.

Παλαιότερα αντί για την σημερινή μορφή της Α.Δ.Ε.Τ. (εικ. 21) η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση και η ΕΛ.ΑΣ. εξέδιδε αυτοκόλλητη άδεια
διαμονής (βινιέτα)(εικ. 22) που επικολλούνταν στο διαβατήριο του/της
πολίτη.

Εικ. 22 - Υπόδειγμα αυτοκόλλητης άδειας διαμονής (βινιέτα)

Οι αυτοκόλλητες Α.Δ.Ε.Τ. (βινιέτες) παραμένουν σε ισχύ μέχρι την
λήξη τους.
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Σε περίπτωση που ο/η πολίτης έχει αλλάξει διαβατήριο και υπάρχει
άδεια διαμονής (βινιέτα) κολλημένη στο παλαιό, δεν υποχρεούται στην
αντικατάσταση της, αλλά προσέρχεται στη Δημόσια Υπηρεσία με τα δύο
διαβατήρια (αρθ.23 παρ.1 του Ν.4251/2014).
Στην περίπτωση αλλαγής στοιχείων σε παλαιό και νέο
διαβατήριο, ο/η πολίτης υποχρεούται να αλλάξει και την άδεια
διαμονής (βινιέτα) για να φέρει η νέα άδεια Α.Δ.Ε.Τ.τα νέα στοιχεία
του.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
1. Υπάρχει περίπτωση, προκειμένου ο/η πολίτης τρίτης χώρας να εργαστεί,
η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να εκδώσει ένα έγγραφο προς Έλληνα
εργοδότη. Με αυτό το έγγραφο δε μπορούμε να προβούμε σε διοικητική
πράξη, γνήσιο υπογραφής, έκδοση ΑΜΚΑ κ.λπ., καθώς το συγκεκριμένο
έγγραφο είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση Α.Δ.Ε.Τ..
2. Θα πρέπει να ελέγχονται πάντα αν τα στοιχεία στο διαβατήριο είναι
ίδια και στην άδεια διαμονής, πριν γίνει οποιαδήποτε συναλλαγή με
το Δημόσιο. Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται είναι
παρακάτω:
- ΟΝΟΜΑ
- ΕΠΩΝΥΜΟ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
3. Εφόσον υπάρχουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα, ο/η πολίτης μπορεί να
αγοράσει – πουλήσει Ι.Χ. ή δίκυκλο χωρίς χρονικό περιορισμό. Όταν
πρόκειται για άδεια οδήγησης π.χ. έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση,
αντίγραφο λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς, μετατροπή, απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η απόδειξη της νόμιμης διαμονής στη χώρα εκατόν
ογδόντα πέντε (185) ημερών. Αν υπάρχει νομιμοποιητικό έγγραφο
άδειας διαμονής ή αν υπάρχει βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος πρέπει να
συνοδεύεται με φωτοαντίγραφο της προηγούμενης άδειας διαμονής, για
την απόδειξη των εκατόν ογδόντα πέντε (185) ημερών.
4. Τα ανήλικα μέλη της οικογένειας ακολουθούν τον τίτλο διαμονής του
αρχηγού γονέα και όσον αφορά την έγκριση και όσον αφορά την
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ημερομηνία λήξης. Οτιδήποτε ισχύει για τον ενήλικα γονέα ισχύει και για
τα ανήλικα. Θα πρέπει να επιδεικνύεται η άδεια διαμονής για διοικητική
πράξη και για τα ανήλικα τέκνα που γεννήθηκαν εκτός Ελλάδας.

5. Καμία αίτηση δε δίνει δικαίωμα διοικητικής πράξης στον κατέχοντα
ή την κατέχουσα, παρά μόνο όταν εκδοθεί οποιοδήποτε
νομιμοποιητικό έγγραφο από αυτά που έχουν αναφερθεί (μπλε
βεβαίωση ή Α.Δ.Ε.Τ.).
Νομικό πλαίσιο
-

Ν.4251/2014ΦΕΚ 80/Α/01-04-2014

-

Οικειοθελής αναχώρηση: Ν.3097/2011 ΦΕΚ 7/Α/26-01-2011 (σχ. αρ.22
παρ.5 και 36 παρ.1 )
Οικειοθελής αναχώρηση: σχ. αρθρ. 26 παρ. 2 εδαφ.ε’ του Ν.4251/2014,
Προσωρινό δικαίωμα διαμονής: Υπαρ. 18493/11-07-2011 έγγραφο
Υπ.Εσωτερικών ΑΔΑ: 4ΑΣΨΝ-ΗΧΜ

-

3. ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Σε περίπτωση απώλειας της παραπάνω άδειας δε χορηγείται
βεβαίωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση μέχρι την έκδοση νέας. Στην
περίπτωση αυτή η Δημόσια Διοίκηση δε μπορεί να εξυπηρετήσει τον/την
πολίτη, παρά μόνο όταν θα εκδόσει τη νέα.
Σε τέτοιες περιπτώσεις ο μόνος που μπορεί να εξυπηρετήσει για
γνήσιο υπογραφής είναι η ΕΛ.ΑΣ..

4. ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
Υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να
μην κατέχει και να μην μπορεί αντικειμενικά να εφοδιαστεί με διαβατήριο
ή ταξιδιωτικό έγγραφο από τη χώρα την οποία προέρχεται, λόγω
ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει
προσωρινή ή μόνιμη αντικειμενική αδυναμία έκδοσης διαβατηρίου
ή ταξιδιωτικού εγγράφου.
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Ειδικά, για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο/η πολίτης τρίτης
χώρας αδυνατεί να προσκομίσει ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό
έγγραφο, είναι δυνατή η αναγνώριση δικαιώματος διαμονής του ως
στερούμενου διαβατηρίου, εφόσον επικαλείται ειδικώς και αιτιολογημένα
αντικειμενική αδυναμία λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων,
κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής Μετανάστευσης του άρθρου 134
του Ν.4251/2014, όπως ισχύει.
Κατά την εξέταση των στοιχείων του φακέλου, η Επιτροπή λαμβάνει
υποχρεωτικά υπόψη το βαθμό ένταξης του ενδιαφερόμενου στη χώρα. Η
εν λόγω Επιτροπή είναι αρμόδια να γνωμοδοτεί ως προς τον χαρακτηρισμό
του/της πολίτη τρίτης χώρας ως στερούμενου διαβατηρίου για τους
σκοπούς του Ν.4251/2014, όπως ισχύει.
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 26 του Ν.4251/2014 ορίζεται ότι
σε
πολίτες
τρίτων
χωρών
που
είναι
αντικειμενικά
στερούμενοι διαβατηρίου, αναγνωρίζεται δικαίωμα συναλλαγής με τις
υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με μόνη την επίδειξη της
άδειας διαμονής τους, συνοδευόμενη με την απόφαση (εικ. 23) όπου
αναγράφεται η ένδειξη «στερούμενος διαβατηρίου».
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Εικ. 23 - Υπόδειγμα Απόφασης πολίτη στερούμενου Διαβατηρίου

Προσοχή!
Υπάρχει η περίπτωση των νεαρών Αρμενίων που στερούνται
διαβατηρίου λόγω του ότι δεν υπηρέτησαν τη στρατιωτική τους θητεία στη
χώρα τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση διαβατηρίου στους
άρρενες είναι η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Πλέον
μετά την ηλικία των είκοσι οκτώ (28) ετών έχουν δικαίωμα εξαγοράς της
στρατιωτικής θητείας, άρα και έκδοσης διαβατηρίου.
Το συγκεκριμένο έγγραφο του δίνει δικαίωμα πρόσβασης στην
εργασία. Μετά την έκδοση του εγγράφου εκδίδεται Α.Δ.Ε.Τ..
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Νομικό πλαίσιο
- αρθρ. 1, άρθρο 6, άρθρο 31 παρ. 17, άρθρου 26 παρ.1 και 2 εδαφ. γ’ και ε’,
άρθρου 134 του Ν.4540/2018ΦΕΚ91/Α/22-05-2018.
- Υπ’αρ.23036/16-7-2018 εγκύκλιοςΥπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Περιγραφή διαδικασίας απόκτησης ιθαγένειας:
Δημοσίευση σε ΦΕΚ για την ιθαγένεια
Δίνεται εντολή δημοτολόγησης
Δίνεται η απόφαση ιθαγένειας με σκοπό ο/η πολίτης να επισκεφθεί
το Δήμο και στη συνέχεια το Αστυνομικό Τμήμα για την έκδοση ελληνικής
ταυτότητας.
Σε περίπτωση αρρένων, κατά το διάστημα από την έκδοση
απόφασης ιθαγένειας μέχρι να πάρει μητρώο αρρένων ο/η πολίτης δε
μπορεί να εξυπηρετηθεί από την Δημόσια Διοίκηση. Η έκδοση της
απόφασης δεν αντικαθιστά την ιθαγένεια.
Πολλά Αστυνομικά Τμήματα ζητούν μερική ανάκληση της άδειας
διαμονής για να διακοπεί η άδεια, καθώς πλέον θεωρείται Έλληνας με
νομιμοποιητικό έγγραφο την Ελληνική Ταυτότητά του.
Το διάστημα μέχρι την έκδοση της Ελληνικής Ταυτότητας η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση εκδίδει ένα νομιμοποιητικό έγγραφο με την
παρακάτω μορφή (εικ. 24). Με αυτό το έγγραφο ο/η πολίτης μπορεί να
κάνει διοικητική πράξη, εφ’ όσον ο/η πολίτης έχει διαβατήριο.
Στη συνέχεια εκδίδεται το επόμενο νομιμοποιητικό έγγραφο η
Ελληνική Ταυτότητα.
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Εικ.24 - Υπόδειγμα νομιμοποιητικού εγγράφου μέχρι της απόκτηση της ιθαγένειας

Νομικό πλαίσιο

- Ν.3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α/2004)
- N.4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019)

6. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Το ελληνικό κράτος έχει θεσπίσει το Πρόγραμμα Στρατιωτικής
Μορφωτικής Βοήθειας. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί Πρόγραμμα Εθνικής
Πολιτικής και αποσκοπεί στην πρόσκληση, εκπαίδευση και απόδοση
στελεχών ικανών για τη στελέχωση των Ενόπλων Δυνάμεων Χωρών, οι
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οποίες διάκεινται φιλικά προς την Ελλάδα, κατά κύριο λόγο και
δευτερευόντως Χωρών, με τις οποίες η Ελλάδα επιθυμεί να συνάψει
ιδιαίτερες σχέσεις στο μέλλον είτε σε διμερές επίπεδο είτε στα πλαίσια
διεθνών οργανισμών.
Ειδικότερα επιτρέπεται, η εισαγωγή και φοίτηση αλλοδαπών από
Χώρες με την παρακάτω σειρά προτεραιότητας: α. Βαλκανικής
Χερσονήσου και Καυκάσου. β. Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών
(Κ.Α.Κ). γ. Μέσης Ανατολής. δ. Βόρειας Αφρικής. ε. Υποσαχάριας Αφρικής.
στ. Νότιας Αφρικής. ζ. Υπόλοιπης Ευρώπης. η. Ασίας − Ωκεανίας.
Η παραπάνω σειρά προτεραιότητας, δύναται να διαφοροποιείται σε
ετήσια βάση, κατόπιν προτάσεων των αρμοδίων Δ/νσεων των ΥΠΕΞ −
ΥΠΕΘΑ και τελικής αποφάσεως του ΥΕΘΑ.
Οι αλλοδαποί που φοιτούν στα ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ και στα Ειδικά Σχολών των
Ενόπλων Δυνάμεων, λαμβάνουν άδεια διαμονής για όσο χρόνο διαρκεί η
φοίτησή τους.
Ο/Η πολίτης για οποιαδήποτε διοικητική πράξη απαιτείται να
προσέρχεται με την άδεια διαμονής συνοδευόμενη πάντα από το
διαβατήριο της χώρας από την οποία προέρχεται ο/η πολίτης.
Νομικό πλαίσιο
- ΦΕΚ 2428/Β/2-11-2011 Υπ.αρ. 380/164706-Σ4651/12-10-2011 ΚΥΑ
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Δ’ ΜΕΡΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΣΥΛΟΥ
1. ΔΕΛΤΙΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ – ΜΕΡΙΚΗ (ΑΠΛΗ) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
Αίτηση για άσυλο μπορεί να κάνει κάποιος ο οποίος έχει φύγει από τη
χώρα του και δε μπορεί να γυρίσει, επειδή φοβάται βάσιμα ότι θα υποστεί
δίωξη για λόγους:
• φυλής
• θρησκείας
• εθνικότητας
• συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα
• πολιτικών πεποιθήσεων.
Το γνήσιο έγγραφο αιτήσαντος ασύλου φέρει:
1) Ανάγλυφο εθνόσημο
2) Υδατογράφημα στο φως
3) Ιριδίζον μέρος στο κέντρο.

Τα νέα έντυπα του τρίπτυχου είναι μπεζ στις δύο άκρες και ελαφρώς
γαλάζια στη μέση (εικ. 25).
Εκτός από τα ατομικά στοιχεία, στο δελτίο αναγράφονται:
- η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης,
- η ημερομηνία έκδοσης,
- η ημερομηνία λήξης του δελτίου καθώς και
- η ημερομηνία πλήρους καταγραφής.
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Εικ. 25 - Υπόδειγμα εντύπου αιτήσαντος ασύλου μερική (απλή) καταγραφή

Ο αριθμός του δελτίου είναι ο αριθμός ακριβώς κάτω από το βελάκι
(όχι ο αριθμός που βρίσκεται στο πίσω μέρους του δελτίου).
Το δελτίο αυτό διαρκεί μέχρι να περάσει ο πολίτης στο επόμενο στάδιο
για ολοκλήρωση της καταγραφής, πριν περάσει συνέντευξη και εκδοθεί το
δελτίο ασύλου.
Η μερική (απλή) καταγραφή δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο, μπορεί
κάποιος να προχωρήσει κατευθείαν στην πλήρη καταγραφή.
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ΔΕΝ έχουν δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα.
Δικαιώματα πολιτών

-Βλ. Πίνακα ΙΙΙ

2. ΔΕΛΤΙΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ - ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
Κατά την πλήρη καταγραφή της αίτησης (κατάθεσης) εκδίδεται το δελτίο
αιτούντος διεθνή προστασία, το οποίο επιτρέπει την παραμονή στην
Ελλάδα μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησης. Η διάρκειά του
είναι μέχρι έξι (6) μήνες (για εξαιρέσεις στην ισχύ των δελτίων βλ. άρθρο
70 παρ.3 και παρ.4 του Ν.4636/2019 (ΦΕΚ 169/Α/1-11-2019).
Μπορεί να ανανεωθεί όσες φορές χρειαστεί από την Υπηρεσία
Ασύλου μέχρι να βγει η τελική απόφαση (έγκριση ή απόρριψη).
Το γνήσιο έγγραφο αιτήσαντος ασύλου φέρει:
1) Ανάγλυφο εθνόσημο
2) Υδατογράφημα στο φως
3) Ιριδίζον μέρος στο κέντρο.
Τα νέα έντυπα του τρίπτυχου είναι μπεζ στις δύο άκρες και ελαφρώς
γαλάζια στη μέση (εικ. 26).
Εκτός από τα ατομικά στοιχεία, στο δελτίο αναγράφονται:
- η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης,
- η ημερομηνία έκδοσης,
- η ημερομηνία λήξης του δελτίου,
- η ημερομηνία διεξαγωγής της συνέντευξης ή εξέτασης της προσφυγής
καθώς και
- ο αριθμός Π.Α.Α.Υ.Π.Α.
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Εικ.26 - Υπόδειγμα εντύπου αιτήσαντος ασύλου πλήρης καταγραφή

Ο αριθμός του δελτίου είναι ο αριθμός ακριβώς κάτω από το βελάκι
(όχι ο αριθμός που βρίσκεται στο πίσω μέρους του δελτίου).
Ο αριθμός υπόθεσης είναι ο ίδιος για όλα τα μέλη της οικογένειας,
αρκεί τα παιδιά να έχουν δελτίο. Υπάρχει περίπτωση δύο (2) σύζυγοι να
έχουν διαφορετικό αριθμό υπόθεσης, αν έχουν καταγραφεί σε διαφορετικό
χρόνο.
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Σε περίπτωση διαφορετικών αριθμών υπόθεσης προτείνεται να
ζητείται έγγραφο από το Άσυλο στο οποίο να φαίνεται ότι είναι οικογένεια.
Στα νέα έντυπα κάτω από το αριθμό δελτίου αναφέρεται
αρ.φακέλου/Folder No που είναι μοναδικός και ταυτίζεται με τον αριθμό
που έχει δοθεί από την ΕΛ.ΑΣ. Επιπλέον στα νέα έντυπα αναφέρεται και ο
αριθμός Π.Α.Α.Υ.Π.Α. που αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των
αιτούντων διεθνούς προστασίας.
Έχει δικαίωμα να εργαστεί, αν μετά την πάροδο των έξι (6) μηνών
από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης διεθνούς προστασίας δε
ληφθεί πρωτοδίκως απόφαση, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο
53 παρ.2 του Ν.4636/2019)
Στο άρθρο 5 του ΦΕΚ 199/Β/31-01-2020 (ΦΕΚ 199/Β/31-01-2020) ορίζεται
ότι το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας του κατόχου Π.Α.Α.Υ.Π.Α.
θα αποτυπώνεται στο δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία με την
αναγραφή - από την Υπηρεσία Ασύλου - του λεκτικού «Δικαίωμα
Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας», ούτως ώστε με τη σχετική ένδειξη να
ενημερώνονται τα στοιχεία του Π.Α.Α.Υ.Π.Α, προκειμένου στη συνέχεια η
πληροφορία αυτή να μπορεί να αξιοποιηθεί από άλλα συστήματα που
σχετίζονται με την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση.
Σε αναμονή απόδοσης αδείας ασύλου, εάν το δελτίο αιτούντος άσυλο
λήγει, μπορεί ο υπάλληλος να το σφραγίσει με μπλε σφραγίδα (εκκρεμεί
έκδοση άδειας διαμονής) μέχρι να εκδοθεί το νέο (εικ. 27). Τα δελτία αυτά
γίνονται δεκτά από τη δημόσια διοίκηση.
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Εικ. 27 - Υπόδειγμα αιτήσαντος Ασύλου με μπλε σφραγίδα

Υπάρχει περίπτωση το δελτίο αιτούντος άσυλο να λήγει πριν τη
συνέντευξη. Ο πολίτης πρέπει να προσέλθει στην Υπηρεσία Ασύλου για την
ανανέωση.
Υπάρχει περίπτωση πολίτης να ζητήσει άσυλο μόλις φτάσει σε
αεροδρόμιο της χώρας μας.
Σε περίπτωση φθαρμένου δελτίου ο πολίτης μπορεί να προβεί στην
αντικατάστασή του, έτσι ώστε το άτομο να είναι αναγνωρίσιμο στο δελτίο.
Η αντικατάσταση του δελτίου μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε
Υπηρεσία Ασύλου.
Η Υπηρεσία Ασύλου μπορεί να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα ή
γνησιότητα ενός δελτίου.
Σε περίπτωση έγκρισης και πριν την απόδοση του δελτίου ασύλου
εκδίδεται ένα πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, που δίνεται και στον
πολίτη. Εκείνο είναι το έντυπο που συνδέει το δελτίο αιτούντος με το δελτίο
ασύλου.
Συνήθως τα αιτήματα ασύλου, μέχρι τη λήψη της απόφασης,
εξετάζονται σε διάστημα από έξι (6) μήνες έως και είκοσι ένα (21) μήνες ,
ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης. Σε περίπτωση έγκρισης της
αίτησης εκδίδεται έντυπο ασύλου (εικ. 28).
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3. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ/ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΥΛΟΥ)
Αίτηση για άσυλο μπορεί να κάνει κάποιος ο οποίος έχει φύγει από τη
χώρα του και δε μπορεί να γυρίσει, επειδή φοβάται βάσιμα ότι θα υποστεί
δίωξη για λόγους:
• φυλής
• θρησκείας
• εθνικότητας
• συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα
• πολιτικών πεποιθήσεων.
Καθεστώς επικουρικής προστασίας χορηγείται σε πρόσωπα που
κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής τους. Η
σοβαρή βλάβη, σύμφωνα με το νόμο, συνίσταται σε:
α) θανατική ποινή ή εκτέλεση ή
β) βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία ή
γ) σοβαρή προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής
ακεραιότητας αμάχου λόγω βίας ασκούμενης αδιακρίτως σε καταστάσεις
διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης.
Το άσυλο και η επικουρική προστασία είναι πολύ παρεμφερή
καθεστώτα, συμπεριλαμβάνονται δε στον ενιαίο όρο '’καθεστώς διεθνούς
προστασίας’', που σημαίνει ότι ένα άτομο απολαμβάνει προστασία από τη
διεθνή κοινότητα/ένα άλλο κράτος, επειδή η δική του/της χώρα δε μπορεί
ή αρνείται να τον/την προστατεύσει.
Η ισχύς των δελτίων διαμονής πρόσφυγα είναι τρία (3) έτη και
μπορούν να ανανεωθούν με αίτηση του πολίτη (εικ. 28).
Η ισχύς των δελτίων διαμονής επικουρικής προστασίας είναι ένα (1)
έτος και μπορούν να ανανεωθούν για δύο (2) έτη με αίτηση του πολίτη.
Η διαδικασία ανανέωσης ξεκινά το αργότερο τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη της άδειας.
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Εικ. 28 - Υπόδειγμα εντύπου άδειας διαμονής πρόσφυγα (δελτίο ασύλου)

Σε περίπτωση απώλειας - κλοπής της άδειας διαμονής (δελτίου
ασύλου) ο πολίτης ζητά την έκδοση νέας άδειας.
Η Υπηρεσία Ασύλου χορηγεί βεβαίωση ότι έχει καταθέσει αίτηση
διεθνούς προστασίας, με αυτή, απευθύνεται στην Ελληνική Αστυνομία,
όπου υποβάλει δήλωση απώλειας του δελτίου. Με το επικυρωμένο
αντίγραφο της δήλωσης απώλειας, υποβάλει αίτηση για έκδοση νέου
δελτίου. Δεν εκδίδεται νέο δελτίο πριν την παρέλευση τουλάχιστον
δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης.
Η επανέκδοση σε περίπτωση απώλειας είναι ενδεικτικά έξι (6)
μήνες. Σε αυτό το διάστημα ο/η πολίτης δε μπορεί να προβεί σε
διοικητική πράξη.
Σε περίπτωση φυλάκισης, ο πολίτης μετά την αποφυλάκιση
δικαιούται να πάρει άδεια διαμονής.
Ως διοικητικός κρατούμενος είναι αυτός που εισέβαλε στην ελληνική
χώρα παράνομα και τον συνέλαβαν.
Ως ποινικός
αδίκημα.

κρατούμενος είναι αυτός που έχει διαπράξει ποινικό

Αν είναι ενεργό το αίτημα στην τυχόν βεβαίωση που θα εκδοθεί, θα
αναγράφεται ότι εντός δέκα (10) ημερών θα πρέπει να λάβει δελτίο από
την Υπηρεσία Ασύλου.
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Ενήλικας με διανοητική διαταραχή ή βαριά ασθένεια θα πρέπει να
έχει δικαστικό συμπαραστάτη.
Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος ασύλου, το δελτίο
ακυρώνεται αυτόματα, ακόμη και αν το δελτίο λέει ότι είναι σε ισχύ.
Ο πολίτης μπορεί να καταθέσει 2ο αίτημα ασύλου.
Η Υπηρεσία ασύλου δίνει βεβαίωση μέχρι να αποφασίσει αν θα του
εγκρίνει ή όχι το αίτημα ασύλου.
Ακολουθούν υποδείγματα βεβαιώσεων:
Α) όταν αιτήθηκε πέραν της πρώτης φοράς άσυλο (εικ. 29) ή
Β) όταν αιτήθηκε πέραν της πρώτης φοράς άσυλο και έχει καταθέσει
προσφυγή (εικ. 30).
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Εικ. 29 - Υπόδειγμα βεβαίωσης όταν αιτήθηκε πέραν της πρώτης φοράς άσυλο
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Εικ. 30 - Υπόδειγμα βεβαίωσης όταν αιτήθηκε πέραν της πρώτης φοράς άσυλο και έχει
καταθέσει προσφυγή
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Οι βεβαιώσεις αυτές δε δίνουν δικαίωμα νόμιμης παραμονής
στη χώρα. Οι πολίτες προστατεύονται μόνο από την απέλαση. Κατά
συνέπεια δε μπορούν να εκδώσουν ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ούτε να προβούν σε
συμβολαιογραφική πράξη.
Στους δικαιούχους ασύλου μπορούν να εκδοθούν ταξιδιωτικά
έγγραφα, εκτός αν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή
δημόσιας τάξης.
Δε μπορούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για
μία πενταετία τουλάχιστον. Εάν εγκατασταθούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα
νωρίτερα, μπορεί να υποχρεωθούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
Οι υπήκοοι ΑΛΒΑΝΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ, και οι υπήκοοι άλλων ΤΡΙΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ και αιτούνται άσυλο,
υποχρεούνται να καταθέσουν τα διαβατήρια τους για να παραλάβουν
την άδεια διαμονής πρόσφυγα (δελτίο ασύλου). Κατά συνέπεια δε
μπορούν να φέρουν διαβατήριο και άδεια διαμονής πρόσφυγα μαζί.

3α. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
Το ταξιδιωτικό έγγραφο έχει σχήμα βιβλιαρίου και πληροί τις
προδιαγραφές που καθορίζονται από το έγγραφο 9303 του ICAO part 1
volumes 1,2 (αναγνώσιμα από μηχάνημα διαβατήρια - τελευταία έκδοση,
όπως αυτή ισχύει). Ο τύπος των ταξιδιωτικών εγγράφων είναι αυτός που
ορίζεται κάθε φορά από τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εικ. 31 - Υπόδειγμα ταξιδιωτικού εγγράφου προσφυγικού καθεστώτος
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Στο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία, όπως
αυτά ορίζονται ή προκύπτουν από την απόφαση του Προϊσταμένου της
Περιφερειακής Υπηρεσίας Ασύλου:
α) το/τα επώνυμο/μα του κατόχου του και το/τα όνομα/τα αυτού με
λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες,
β) η ιθαγένεια και το φύλο του κατόχου,
γ) η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης με ελληνικούς και λατινικούς
χαρακτήρες,
δ) η εκδούσα αρχή,
ε) τυχόν γεωγραφικός περιορισμός που καθιστά μη επιτρεπτή τη
μετάβαση του κατόχου του σε συγκεκριμένο κράτος.
ζ) ο αριθμός ταξιδιωτικού εγγράφου,
η) η ημερομηνία έκδοσης και λήξης,
θ) το ύψος του κατόχου του.
Στο ταξιδιωτικό έγγραφο περιλαμβάνεται εκτυπωμένη η φωτογραφία
του κατόχου. Επίσης, περιλαμβάνεται η υπογραφή του κατόχου, εφόσον
αυτός είναι άνω των δεκαπέντε (15) ετών. Προκειμένου περί ανηλίκου
ηλικίας κάτω των δεκαπέντε (15) ετών τίθεται η υπογραφή του ασκούντα
την επιμέλεια ή του επιτρόπου.
Η ισχύς του ταξιδιωτικού εγγράφου (titre de voyage) προσφυγικού
καθεστώτος είναι πέντε (5) έτη για τους ενήλικες καθώς και για ανηλίκους
που έχουν συμπληρώσει τα δεκατέσσαρα (14) έτη της ηλικίας τους. Για
τους λοιπούς ανήλικους είναι τρία (3) έτη. (ΦΕΚ Β 4736 / 20-12-2019). Μπορεί
να ανανεωθεί όσες φορές χρειαστεί (εικ. 31).
Στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας μπορούν να εκδοθούν
ταξιδιωτικά έγγραφα, εφόσον αυτοί αδυνατούν να εξασφαλίσουν
εθνικό διαβατήριο, εκτός αν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι εθνικής
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.
Η ισχύς του ταξιδιωτικού εγγράφου (titre de voyage) σε δικαιούχους
επικουρικής προστασίας είναι τρία (3) έτη (ΦΕΚ Β 4736 / 20-12-2019). Μπορεί
να ανανεωθεί όσες φορές χρειαστεί (εικ. 32).
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Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί σε αιτούντα διεθνή
προστασία ταξιδιωτικό έγγραφο διάρκειας έξι (6) μηνών, σύμφωνα με το
αρ. 44 παρ.2 του Ν. 4636/2019 και άρθρο 7 παρ. 2 του ΦΕΚ Β 4736 / 20-12-2019.

Εικ. 32 - Υπόδειγμα ταξιδιωτικού εγγράφου επικουρικής προστασίας

Σε περίπτωση απώλειας - κλοπής του ταξιδιωτικού εγγράφου ο
πολίτης υποχρεούται να κάνει δήλωση απώλειας ή κλοπής στην αστυνομία.
Για τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής διενεργείται από την αστυνομία
έρευνα η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι τρεις (3) μήνες. Αν πρόκειται για
πέραν της πρώτης απώλειας εντός της πενταετίας, η έρευνα μπορεί να
διαρκέσει μέχρι ένα (1) έτος, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης.
Τα ταξιδιωτικά έγγραφα δε χρησιμοποιούνται αυτοτελώς, αλλά
συνοδεύονται
πάντα
από
τα
δελτία
άδεια
διαμονής
πρόσφυγα/επικουρικής προστασίας, καθώς χορηγούνται αν και
εφόσον έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής πρόσφυγα/επικουρικής
προστασίας.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δικαιούχος ταξιδιωτικού
εγγράφου έχει στην κατοχή του εθνικό διαβατήριο της χώρας
προέλευσής του, αυτό παρακρατείται και αποστέλλεται στην
Υπηρεσία Ασύλου.

Νομικό πλαίσιο
-

Ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7/Α/26-1-2011)

-

Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/1-4-2014)
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Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/3-4-2015), εκτός των καταργούμενων άρθρων

33-66 .
-

Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21-02-2016)

-

Ν. 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/05-04-2018)

-

Ν. 4540/2018 (ΦΕΚ 91/Α/22-05-2018), εκτός των καταργούμενων

-

-

Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114./Α/4-8-2017).

άρθρων 1-24 .
Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/18-07-2018)
Ν. 4636/2019 (ΦΕΚ 169/Α/01-11-2019)
ΦΕΚ Β 4736 / 20-12-2019
ΦΕΚ 199/Β/31-01-2020

αρθ. 40 του Π. Δ. 141/2013 (ΦΕΚ 226/Α-21-10-2013)
Π. Δ. 220/2007 (ΦΕΚ 251/Α/13-11-2007)
Π. Δ. 189/1998 (ΦΕΚ 140/Α/25-06-1998)
ΠΔ 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/25-05-2010)
Οδηγία ΕΚ 36/2005
Οδηγία ΕΕ 32/2013
Οδηγία ΕΕ 33/2013

Οδηγία ΕΕ 95/ 2011
Οδηγία ΕΕ 51/2011
Οδηγία ΕΕ 604/2013
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Ε’ ΜΕΡΟΣ
ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – VISA ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ
1. Visa
Η Visa χορηγείται από την προξενική αρχή, εντός της δικαιοδοσίας της οποίας
διαμένει νομίμως ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας, αφού ληφθούν υπόψη λόγοι που
αφορούν ιδίως στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας και τη δημόσια υγεία
και διακρίνεται στις εξής:
1. VISA για βραχεία διαμονή (Visa Schengen): Πολίτης τρίτης χώρας που
εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος οφείλει να κατέχει έγκυρο ταξιδιωτικό
έγγραφο, αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.
2. Ομοιόμορφη Θεώρηση (Visa C): Ομοιόμορφη θεώρηση τύπου C είναι η
θεώρηση που ισχύει για ολόκληρη την επικράτεια των κρατών - μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζουν τις διατάξεις του κοινοτικού κώδικα
θεωρήσεων. Χορηγείται ενόψει διέλευσης από ή πρόθεση παραμονής στην
επικράτεια των κρατών - μελών, η οποία δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τις
ενενήντα (90) ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου εκατόν ογδόντα (180)
ημερών στο έδαφος των κρατών - μελών της ενισχυμένης συνεργασίας
Σένγκεν. Η ομοιόμορφη θεώρηση τύπου C αφορά τα μέλη οικογένειας,
καθώς και τους/τις συντρόφους Έλληνα/-ίδας ή πολίτη άλλου κράτους
μέλους της Ε.Ε., που επιθυμούν να τον/την συνοδεύσουν ή να τον/την
συναντήσουν.
3. Θεώρηση Μακράς διάρκειας (Εθνική θεώρηση - Visa D): Θεώρηση
εισόδου D είναι η εξουσιοδότηση που χορηγείται από τις αρμόδιες
ελληνικές αρχές για την είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην
ελληνική επικράτεια για διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα
(180) ημέρες. Μπορεί να ανέλθει έως τριακόσιες εξήντα πέντε (365)
ημέρες, βάσει των αντίστοιχων για το καθεστώς διαμονής πολιτών τρίτων
χωρών, εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων ή το ενωσιακό δίκαιο.
Για διοικητική διαδικασία π.χ. γνήσιο υπογραφής, πρέπει να ελέγχεται η
σφραγίδα ανανέωσης εισόδου – εξόδου διαρκείας ενενήντα (90) ημερών.
Οι περιπτώσεις των θεωρήσεων μακράς διαρκείας VISA D
(βλ.σχ.ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ) που αφορούν εποχιακή εργασία, αλιεργάτες,
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αρχηγούς οργανωμένων Ομάδων κ.λπ. που τους παρέχεται δικαίωμα
πρόσβασης σε εργασία δικαιούνται έκδοσης ΑΜΚΑ (από τον ΕΦΚΑ)
και ΑΦΜ.
4. Θεώρηση Περιορισμένης Εδαφικής Ισχύος (Visa LTV): Πολίτης τρίτης
χώρας μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλη την χώρα για δέκα πέντε (15)
ημέρες. Εντός των δέκα πέντε (15) ημερών έχει δικαίωμα να καταθέσει
αίτηση στο αλλοδαπών της ΕΛ.ΑΣ για να πάρει μεγαλύτερη παραμονή.

Νομοθετικό πλαίσιο
-

Κανονισμος ΕΚ 810/2009

5. Πολίτης τρίτης χώρας, που δεν έχει υποχρέωση θεώρησης εισόδου,
επιτρέπεται να εισέρχεται και να παραμένει στην ελληνική επικράτεια για
διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες εντός
οποιασδήποτε περιόδου εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την
ημερομηνία της πρώτης εισόδου. Πολίτης τρίτης χώρας που εισέρχεται στη
χώρα για τουρισμό, συνέδρια, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και
γενικά για ολιγοήμερη διαμονή, μπορεί να παραμείνει προσωρινά χωρίς
άδεια διαμονής, για όσο χρόνο ισχύει η προξενική θεώρηση ή για χρονικό
διάστημα μέχρι ενενήντα (90) ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου
εκατόν ογδόντα (180) ημερών εάν πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας στον
οποίο επιτρέπεται η είσοδος χωρίς προξενική θεώρηση.
Δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου για όλες τις χώρες.
Η Visa εκδίδεται ή δεν εκδίδεται, ανάλογα με τις διακρατικές συμφωνίες
που υπάρχουν. Ακολουθεί κατάλογος χωρών που απαιτούν ή δεν απαιτούν
θεώρηση εισόδου (Βλ. Πίνακα ΙΙΙ).

Νομικό πλαίσιο
Θεωρήσεις εισόδου
-

Ν.4251/2014 (ΦΕΚ80/Α/01-04-2014), ΦΕΚ 1820/Β/3-07-2014
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-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.265/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση της
σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας Σένγκεν και του κανονισμού
(ΕΚ)αριθ. 562/2006 όσον αφορά την κυκλοφορία των προσώπων με
θεώρηση μακράς διαρκείας

-

Κανονισμος ΕΚ 810/2009για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων
(κώδικας θεωρήσεων).

ERASMUS+ Programme

Visa & Residence Permit guide for students
Φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο:
«COMETOSTUDYORTEACHINEUROPE»
1.

2. Φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «WORK TOGETHER WITH
EUROPEAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS»
3. Ενημερωτικός οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «Erasmus+
booklet_Internationaldimension»
4. Λίστα του ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα με τα εγκεκριμένα Πανεπιστήμια με τα
οποία η Ελλάδα θα έχει συνεργασία στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας
5. Άλλες πληροφορίες/χρήσιμο λίνκ http://www.iky.gr/erasmusplus

Κεκτημένο Schengen
1.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001
2.ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/399 - Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν
3.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008- VIS
4.Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 - Κώδικας Θεωρήσεων
ΣΤ’ ΜΕΡΟΣ
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ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ - ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

1. ΝΑΤΟ
Όσοι εργάζονται για το ΝΑΤΟ δεν υποχρεούνται να βγάζουν άδεια διαμονής.
Το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κάθε χώρας εκδίδει ένα ταξιδιωτικό
έγγραφο που έχει την παρακάτω μορφή (εικ. 33) και πρέπει να συνοδεύεται
πάντα με το διαβατήριο της χώρας από την οποία προέρχεται.

Εικ. 33 - Υπόδειγμα ταξιδιωτικού εντύπου ΝΑΤΟ
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2. OHE
Τα μέλη του ΟΗΕ μπορούν να επισκέπτονται χώρες με το γνωστό στους
περισσότερους ως laissez-passer (εικ. 34).
Πρόκειται για ταξιδιωτικό έγγραφο (UNLP) που εκδίδεται από τα Ηνωμένα Έθνη
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου VII της σύμβασης του 1946 για τα προνόμια
και τις ασυλίες των Ηνωμένων Εθνών.
Το UNLP εκδίδεται στο προσωπικό του ΟΗΕ και του ΔΟΕ, καθώς και σε
μέλη διεθνών οργανισμών, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, η Προπαρασκευαστική Επιτροπή του
Οργανισμού Συνθηκών για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών, ο
Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW), ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Εμπορίου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο Διεθνής Οργανισμός
Μετανάστευσης (IOM) και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το έγγραφο είναι γραμμένο στα
αγγλικά και στα γαλλικά.
Το UNLP είναι έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο όταν οι κάτοχοί του ταξιδεύουν σε επίσημες αποστολές.
Το UNLP δίνει δικαίωμα νόμιμης διαμονής στη χώρα μέχρι τρεις (3)
μήνες. Όπως ισχύει με όλα ταταξιδιωτικά έγγραφα έτσι και με αυτό, απαιτείται
να συνοδεύεται από το διαβατήριο της χώρας από την οποία προέρχεται
ο/η πολίτης.

Εικ. 34 - Υπόδειγμα εντύπου Ηνωμένων Εθνών
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3. ΠΛΑΣΤΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
Τα πλαστά διαβατήρια χωρίζονται σε τρεις (3) κατηγορίες:
A. ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
(‘’Διαβατήρια’’ που εκδίδονται από μειονότητες, αιρέσεις και ομάδες
πληθυσμού και έγγραφα ταυτοποίησης κ.λπ., εκδοθέντα από ιδιωτικούς
οργανισμούς και ιδιώτες).
B. ΚΑΜΟΥΦΛΑΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
(Διαβατήρια παλαιών χωρών που δεν υπάρχουν πλέον).
Γ. ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΕΔΑΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ.
Βλ.ΠΙΝΑΚΑ Ι

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ,
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΞΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Το Υπουργείο Εξωτερικών δύναται, βάσει της Σύμβασης, να εκδίδει ειδικά
δελτία ταυτοτήτων τόσο για τους πρέσβεις, τους προξένους και τους διοικητικούς
υπαλλήλους των πρεσβειών και των προξενείων. Τέτοια δελτία εκδίδει και για
συγκεκριμένους διεθνείς οργανισμούς.
Τα δελτία αυτά απαιτείται να συνοδεύονται από το διαβατήριο της χώρας
από την οποία προέρχεται ο/η πολίτης.
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Εικ. 35 -Υπόδειγμα διπλωματικής ταυτότητας προξενικού λειτουργού

Εικ. 36 - Υπόδειγμα διπλωματικής ταυτότητας στελέχους διεθνούς Οργανισμού

Στο σημείο που υποδεικνύεται με το κόκκινο βέλος αναφέρεται η ιδιότητα
του ή το είδος του οργανισμού που εργάζεται.
Για τις ταυτότητες των υπαλλήλων και στελεχών των προξενικών αρχών
υπάρχουν τρεις (3) κατηγοριοποιήσεις και ο αριθμός της ταυτότητας έχει πάντα
την παρακάτω μορφή:
-CC όταν πρόκειται για ΠΡΟΞΕΝΟ (CorporateCorps) + 6 νούμερα + 00 (εικ.
35)
-CD όταν πρόκειται για ΠΡΕΣΒΗ + 6 νούμερα + 00
-CE όταν πρόκειται για Διοικητικούς υπαλλήλους της πρεσβείας ή του
προξενείου (TechnicalStaffAdministration) + 6 νούμερα + 00
Για τους εργαζόμενους σε Διεθνείς Οργανισμούς το νούμερο της ταυτότητας
αρχίζει πάντα με τα γράμματα ΙΟ (InternationalOrganization) (εικ. 36).
Στο κάτω μπροστινό μέρος φέρει στρογγυλή σφραγίδα και υπογραφή.
Στο πίσω μέρος της ταυτότητας αναγράφεται η ιδιότητα του/της πολίτη και
η ημερομηνία έκδοσης και λήξης και φέρει και υπογραφή στο κάτω μέρος.
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΟΡΟΙ
 Πράξη εκτελεστότητας: Αφορά δικαστικά έγγραφα του εξωτερικού. Τα
δικαστικά έγγραφα του εξωτερικού για να έχουν ισχύ στην Ελλάδα θα
πρέπει να έχουν πράξη εκτελεστότητας.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 38 παρ. 1 του υπ’ αριθ. 44/2001
Κανονισμού του Συμβουλίου της Ε.Ε. «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση
και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις», ορίζεται ότι οι
αποφάσεις που εκδόθηκαν και είναι εκτελεστές σε κράτος μέλος, εκτελούνται σε
άλλο κράτος μέλος, αφού κηρυχθούν εκεί εκτελεστές, με αίτηση κάθε
ενδιαφερομένου.
Θα πρέπει λοιπόν να εκδοθεί απόφαση των Ελληνικών Δικαστηρίων με την
οποία να κηρυχθεί αυτή εκτελεστή και στην Ελλάδα και να πληρούνται οι
προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός 44/2001 περί αναγνώρισης και εκτέλεσης
αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
Προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση θα πρέπει να κατατεθεί
αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά την διαδικασία της
εκουσίας δικαιοδοσίας, δηλαδή χωρίς να υπάρχει αντιδικία, αλλά μονομερής
αίτηση.

Νομικό πλαίσιο
-

αρχές διεθνούς δικονομικού δικαίου

-

Κανονισμού 44/2001του Συμβουλίου της Ε.Ε.

-

ΝΟΜΟΣ 4307/2014ΦΕΚ Α 246/15.11.2014
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 Διαφορές στοιχείων σε παλαιά και νέα διαβατήρια αλλοδαπών:
Υπάρχει περίπτωση να διαπιστωθούν διαφορές ανάμεσα στα παλαιά και
νέα διαβατήρια αλλοδαπών (με άδεια διαμονής). Για να μπορέσει να
εξυπηρετηθεί ο/η πολίτης μπορεί να ζητηθεί βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το
προξενείο ή τη χώρα του/της.
 Ημερομηνία λήξης Διαβατηρίων Αρμενίας:
Τα διαβατήρια της Αρμενίας, ιδιαίτερα τα παλιά (μπλε σκούρο) έχουν εντός
του διαβατηρίου δύο (2) ημερομηνίες λήξης.

Η μία ημερομηνία είναι στη σελίδα που είναι η φωτογραφία του/της
πολίτη.
Ενδέχεται να υπάρχει όμως και σε άλλο σημείο (στη δεύτερη (2η) σελίδα
του διαβατηρίου) δεύτερη (2η) ημερομηνία λήξης και να διαφέρει από την πρώτη.
Ως ορθή ημερομηνία λαμβάνεται η ημερομηνία λήξης στην σελίδα που δεν υπάρχει
φωτογραφία (εικ. 37).
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει παράταση μέχρι το εικοστό
πρώτο (21ο) έτος ηλικίας το διαβατήριο είναι πλαστό.
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Εικ. 37 - Υπόδειγμα Αρμενικού Διαβατηρίου

 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Ε.Δ.Τ.Ο. = Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς
ΕΛ.ΑΣ.= Ελληνική Αστυνομία
Α.Δ.Ε.Τ.= Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΜΟΥΦΛΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ,
ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1105/2011 / ΕΕ
(στην οποία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση θεώρησης (VISA))

A. ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
(‘’Διαβατήρια’’ που εκδίδονται από μειονότητες, αιρέσεις και ομάδες
πληθυσμού και έγγραφα ταυτοποίησης κ.λπ., εκδοθέντα από ιδιωτικούς
οργανισμούς και ιδιώτες)
• "ADRA (Adventist Development and Relief Agency)"
• "Alaska"
• "Aboriginal Nation Passport"
• "Atoomvrijstaat" - "Nuclear Free State”-passport
• "Imperial Casa Azteka" • "Anishinabek" ("Native American passports")
• "Antigua" (see also "Passport d´Antigua") • "Arab International Organisation"
• "Association d´entraide humanitaire international"-passport
• "Basconia"
• "Baltic States" ("passports" issued by the government in exile)
• "Baltic Trade Mission" (diplomatic identity documents)
• "Byzantine Empire" ("passport" issued by the "Holy Roman Empire of the East")
• "Carolingian States and Dynasty"
• "Castellania" - (Grand Master of the Order of free Templars)
• "CD - Legitimation CD International" (diplomatic identity documents)
• "Centre d´Information Corps Diplomatique et Consulaire"
• "Certificate of Naturalisation" (United States of America)
• "C.E.E. - Chambre Européene Experts" • "Conch Republic Passport"
• "Communauté Européenne République Francaise" - passport
• "Conseil Economique et Social de l´Organisation des Nations Unies (O.N.U.)"
• "Confederate States of America"- passport
• "Confédération Internationale" – passport
• "Confédération Mondiale des Correspondants Diplomatiques"
• " Cooperation Consul” (Identification document)
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• Cornish Passport" • "Correspondant Diplomatique (CD)"
• "Corps Diplomatique of the Unites States of America"
• “Cosmopolitan Passport”
• "Deutsches Reich" - passport (German Empire) (personal identity documents, driving licences and residence
permits)
• "Department of Foreign Affairs - Silver Card"
• "Département Relations Internationales - Conseil Européen d´Information Parlementaire"
• Diplomaten-Pass ( Freistaat Preuben)
• Diplomatic Security Service
• Diplomatic passport of Commité International pour la Protection des Droites de Hommes (CIPDH)
• "DIREKT - Demokratische Republik" (DIREKT - Democratic Republic)
• "Dominion of Melchizedek"
• "Dukedom of New Sealand"
• "Ecumenial World Patriarchate"
• "Empire Washitaw de Dugdahmoundyah" ("Native American passports")
• "Etats et la dynastie des carolingiens berniciens" - Diplomatic passport.
• "European Chamber of Commerce" - Diplomatic passport.
• "European Corps Diplomatic" - Diplomatic passport.
• "Europhot"- passport
• EU Senator Pass
• "Free and Independent State of Vera Cruz" – passport
• "Free State of California" – passport
• "Free Wendland" – passport
• "Free State of Prussia" - passport
• Formosa Cession USA (UK)
• "Principality of Wikingland" – passport
• "Principality of Castellania" – passport
• "Principality of Lichtenberg"
• "Graf Adelmann" documents (various identity documents and documents for entry into the territory)
• "Guinea – Territorios Españoles de Guinea" – passport
• Germanitien
• Gypses of Europe
• "Hare Krishna Sect" (Krishna-Consciousness) – passport
• "HOPI-Indians" ("Native American passports")
• "Holy Roman Empire - Royal Crown of Susiana"- Diplomatic passport.
• "Hutt River Principality" (in Australia) - passport
• "Hadenosaunee" ("Native American passports")
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• Hawaiian Kingdom (Hawaiian Kingdom passport)
• Haudenosaunee passport
• "Imperial Constantine Military Order of St. George" – Diplomatic passport
• "International Parliament for Safety and Peace"- passport
• "International Consular Corps Association"- passport
• "International Delegazion Romani Union"
• "International Humanitarian Society" "International Solidarity Center"
• "International Biographical Association"- passport
• "Iroquois Federation"- passport
• International CD Legitimation
• International Automobile Alliance, International Translation of Driver’s License” (Passport and ID-Card)
• Intergovernmental Institution for the Use of Micro-Algae Spirulina Against Malnutrition (UK)
• IIMSAM (Inter-Governmental Observer to the United nations Economic and Social Council) - Diplomatic
Laissez passer (DE)
• Königreich Deutschland- ID Card • "Khalistan" "Kingdom of Atlantis"- passport
• "Kingdom of Colonia"
• "Kingdom of Dutch World Citizens"- passport • "Knights of Malta" ("UN diplomatic passport")
"Cosmopolitan Passport"
• "Martin von Carstanjen" ("Affidavit of Identity")
• "Maori Kingdom of Tehiti"
• Makedonia
• Manchukuo (UK)
• Melchizedekia (UK)
• "Mohawk Nation - Kanienkehaka" ("Native American passports")
• "Medjasi" – Diplomatic passport • "Notverwaltung Deutscher Osten" (Emergency Administration of the
German East)- Diplomatic passport
• "Nation of Israel"
• "Nishnawbe-Aski" ("Native American passports")
• "North American Indian Nation Gouvernment"
• "New Slovene Art"
• "Newfoundland and Labrador"
• "NRU TAL KARTA IDENTITA"
• NSK ( potni list)
• " Official Legitimation, On behalf of the Sovereign Order of the Knights of Justice“
• Organisation of African Unity" 1
• "O.N.U. Organisme doté de statut consultatif auprès du Conseil Economique et Social de
• l´Organisation des Nations Unies"
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• "Oceanus"
• Ordre Souverain Des Chevaliers De Saint Ouen & De L'Etoile
• "Parliamentary Passport" – passport
• "Patriarchate of Antiochia"- passport
• "Passeport d`Antigua" (bearing the words "Staat Antigua")
• "Planetary Passport" from Canada - passport
• "Principality of Sealand" – passport
• "Principality of Palmerya" – passport
• "Principality of New Utopia" – passport
• "Paisos Catalans" - passport • "Provinz Pommern" - passport
• "Protectorate of Sinnepar" - passport
• "Polyaesia"
• "Refugee Republic"
• "Republica Independiente Arequipa"
• "Republic of Kugelmugel" - passport
• "Republic of Koneuwe" - passport
• "Republic of Mainau" – passport
• "Republic of Chechen" (Chechnya) – passport
• "Republic of Corterra" - passport
• "Republic Malaku Selatan" (South Moluccas) – passport
• Republic of Makedonia (UK)
• "Republic of Somaliland" – passport
• "Republic of San Cristobal"
• "Roma und Sinti" – passport
• "Romano Lill" – passport
• "Romano Jumako Khetanipe"
• "Service d`Information - Code Diplomatique et Consulaire" – passport
• "Sovereign Military Order of St. John of Jerusalem"-Diplomatic passport
• "State of Sabotage"
• "Symbolic European passport"
• "Trust Territory of the Pacific Island"
• "Texas"
• "Transnational Republic"
• Taiwan Government USA
• "UNHCO" - "Official Passport"
• "United Nations of America, State of Delaware" - passport
• "UNO"-"United Office Inc" - "Diplomatic Passport" –Diplomatic passport
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• United Humanitarian Organisation (UK)
• "Vereinigte Länder des Deutschen Ostens im Deutschen Reich" (United Countries of the German East in the
German Empire)
• " Pas Valasheko Kralovsztvia /Passport of the Wallachian kingdom
• "Waveland"
• "World passport"/"World Service Authority Passport"
• "World Development Organisation" - Diplomatic passport
• "World Parliament - Confederation of Chivalry" - Diplomatic passport

B. ΚΑΜΟΥΦΛΑΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
(Διαβατήρια παλαιών χωρών που δεν υπάρχουν πλέον)
• British West Indies (now various individual Caribbean States)
• British Guiana (now Guyana)
• British Honduras (now Belize)
• Bopuhuastwana (Bopuhuastwana now part of South Africa)
• Burma or Birma (now Myanmar)
• Ceylon (now Sri Lanka)
• Ciskei (now part of South Africa)
• Dahomey (now Benin)
• Dutch Guiana (now Suriname) • Eastern Samoa (now American Samoa)
• EURASIA - Passport
• Western Samoa (now Samoa)
• Federal Republic of Yugoslavia
• Gilbert Islands (now Kiribati)
• Iraq/ Kurdistan Immigration Id Card
• Netherlands Guiana (now Suriname)
• New Grenada
• Netherlands West Indies (now Netherlands Antilles - part of NL sovereign territory)
• Netherlands East Indies (now Indonesia)
• New Hebrides (now Vanuatu)
• Rhodesia (now Zimbabwe)
• Republic of Zanzibar (now belongs to Tanzania)
• Spanish Guiana (now Equatorial Guinea)
• South Vietnam (now Vietnam)
• St. Christoph(er) & Nevis (now St. Kitts & Nevis)
• Transkei (now part of South Africa)
• UdSSR (now divided into successor States)
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• Windward Islands (now Dominica, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines) Zaire (now the Democratic
Republic of Congo)
• Zaire (now the Democratic Republic of Congo)

Γ. ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΕΔΑΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ.
• Turkish Republic of Northern Cyprus1
• Saharwei, Arab Democratic Republic (Own name for "Western Sahara")
• Temporary Government of Serbia at Kosovo

81

ΚΕΠ Δήμου Θεσσαλονίκης
Οδηγός για τα έντυπα τη νομοθεσία και τις διαδικασίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση
Ευρωπαίων πολιτών και πολιτών τρίτων χωρών
v.2.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ Η’ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΚΑΤΟΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΚ) No 539/2001, ΟΠΩΣ
ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) No 2414/2001, ΤΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) No 453/2003, ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) No 1932/2006, ΤΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ(ΕΚ) No 1244/2009, ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) No 1091/2010 ΚΑΙ
ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) No 1211/2010, ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) Νο 509/2014

Χώρα

Κοινό Διαβατήριο

Διπλωματικό
Διαβατήριο

ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ

Χωρίς θεώρηση

Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση

ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ &
ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ

Χωρίς θεώρηση

Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
& ΝΕΒΙΣ

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΑΓΚΟΛΑ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ

Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση Θεώρηση

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΑΙΘΙΟΠΙΑ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΑΙΤΗ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση
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ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΑΛΒΑΝΙΑ(Σημ. 1)

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΑΛΓΕΡΙΑ

Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΑΝΔΟΡΑ

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ &
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΑΡΜΕΝΙΑ

Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση Θεώρηση

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΑΥΣΤΡΙΑ

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ

Χωρίς θεώρηση

Χωρίς θεώρηση

Χωρίς
θεώρηση
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ΒΑΤΙΚΑΝΟ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΒΕΛΓΙΟ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΒΙΕΤΝΑΜ

Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση για
παραμονή έως και 90
Θεώρηση
ημέρες σε διάστημα
180 ημερών

ΒΟΛΙΒΙΑ

Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
(Σημ. 1)

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΒΟΣΝΙΑ &
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ(Σημ. 1)

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΓΑΛΛΙΑ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΓΕΩΡΓΙΑ(Σημ. 1)

Χωρίς
θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΓΚΑΜΠΙΑ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΓΚΑΜΠΟΝ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΓΚΑΝΑ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΓΟΥΙΑΝΑ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΓΟΥΙΝΕΑ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΓΟΥΙΝΕΑ - ΜΠΙΣΑΟΥ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΓΟΥΙΝΕΑ ΤΟΥ
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΓΡΕΝΑΔΑ

Χωρίς
θεώρηση έως
3 μήνες

Χωρίς θεώρηση έως
3 μήνες

Χωρίς θεώρηση
έως 3 μήνες

ΔΑΝΙΑ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση
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ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΕΛΒΕΤΙΑ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΕΣΘΟΝΙΑ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΖΑΜΠΙΑ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ
ΕΜΙΡΑΤΑ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Χωρίς
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Θεώρηση

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΙΑΠΩΝΙΑ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση
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Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Θεώρηση

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση για
διάστημα έως 30
ημέρες (από
14/11/2018)

Χωρίς
Θεώρηση για
διάστημα έως
30 ημέρες (από
14/11/2018)

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Θεώρηση

ΙΡΑΚ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΙΡΑΝ

Θεώρηση

Χωρίς θεώρηση

Θεώρηση

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΙΣΠΑΝΙΑ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΙΣΡΑΗΛ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΙΤΑΛΙΑ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΙΝΔΙΑ
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ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Θεώρηση

ΚΑΜΕΡΟΥΝ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΚΑΜΠΟΤΖΗ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΚΑΝΑΔΑΣ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΚΑΤΑΡ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΚΕΝΥΑ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΚΙΝΑ

Θεώρηση

Χωρίς θεώρηση

Θεώρηση

ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΚΟΜΟΡΕΣ

Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση

ΚΟΝΓΚΟ

Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση
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ΚΟΝΓΚΟ ΛΑΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση

ΚΟΡΕΑ, ΒΟΡΕΙΑ

Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση

ΚΟΡΕΑ, ΝΟΤΙΑ

Χωρίς
Χωρίς
Χωρίς Θεώρηση
Θεώρηση Θεώρηση

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

Χωρίς
Χωρίς
Χωρίς Θεώρηση
Θεώρηση Θεώρηση

ΚΟΥΒΑ

Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση

ΚΟΥΒΕΙΤ

Θεώρηση

ΚΡΟΑΤΙΑ

Χωρίς
Χωρίς
Χωρίς Θεώρηση
Θεώρηση Θεώρηση

ΚΥΠΡΟΣ

Χωρίς
Χωρίς
Χωρίς Θεώρηση
Θεώρηση Θεώρηση

ΛΑΟΣ

Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση

ΛΕΣΟΤΟ

Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση

ΛΕΤΟΝΙΑ

Χωρίς
Χωρίς
Χωρίς Θεώρηση
Θεώρηση Θεώρηση

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση

Χωρίς
Χωρίς Θεώρηση (special
Θεώρηση passports)
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ΛΙΒΑΝΟΣ

Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση

ΛΙΒΕΡΙΑ

Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση

ΛΙΒΥΗ

Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Χωρίς
Χωρίς
Χωρίς Θεώρηση
Θεώρηση Θεώρηση

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ

Χωρίς
Χωρίς
Χωρίς Θεώρηση
Θεώρηση Θεώρηση

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Χωρίς
Χωρίς
Χωρίς Θεώρηση
Θεώρηση Θεώρηση

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

Χωρίς
Χωρίς
Χωρίς Θεώρηση
Θεώρηση Θεώρηση

ΜΑΛΑΟΥΙ

Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση

ΜΑΛΔΙΒΕΣ

Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση

ΜΑΛΙ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΜΑΛΤΑ

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση
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ΜΑΡΟΚΟ

Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΜΑΡΣΑΛ, ΝΗΣΙΑ

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ(Σημ.
1)

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΜΕΞΙΚΟ

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΜΟΓΓΟΛΙΑ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΜΟΛΔΑΒΙΑ
(Σημ. 1)

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΜΟΝΑΚΟ

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση
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ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΜΠΑΧΑΜΕΣ

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΜΠΑΧΡΕΙΝ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΜΠΕΛΙΣΕ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΜΠΕΝΙΝ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΜΠΟΥΡΓΚΙΝΑ ΦΑΣΟ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΜΠΟΥΤΑΝ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΜΠΡΟΥΝΕΙ

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΜΥΑΝΜΑΡ (ΒΙΡΜΑΝΙΑ) Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΝΑΜΙΜΠΙΑ
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ΝΑΟΥΡΟΥ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΝΕΠΑΛ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΝΙΓΗΡΙΑ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΝΙΓΗΡΑΣ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ

Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΝΤΟΜΙΝΙΚΑ

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΟΜΑΝ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΟΝΔΟΥΡΑ

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΟΥΓΚΑΝΤΑ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Σημ. 1)

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση Χωρίς θεώρηση

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΠΑΛΑΟΥ

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΠΑΝΑΜΑΣ

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΠΕΡΟΥ

Χωρίς
θεώρηση

Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση

ΠΟΛΩΝΙΑ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ

Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΡΟΥΑΝΤΑ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΡΩΣΙΑ

Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση Θεώρηση

ΣΑΜΟΑ

Χωρίς
θεώρηση

Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση

ΣΑΟ ΤΟΜΕ & ΠΡΙΝΣΙΠΕ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΣΕΝΕΓΑΛΗ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΣΕΡΒΙΑ(Σημ. 1 & 2)

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση
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ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΣΟΛΩΜΟΝΤΟΣ, ΝΗΣΟΙ

Χωρίς
θεώρηση έως
3 μήνες

Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση
έως 3 μήνες
έως 3 μήνες

ΣΟΜΑΛΙΑ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΣΟΥΔΑΝ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

Ν.ΣΟΥΔΑΝ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΣΟΥΗΔΙΑ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΣΟΥΡΙΝΑΜ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΣΥΡΙΑ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΤΑΙΛΑΝΔΗ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση
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ΤΑΝΖΑΝΙΑ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΤΖΑΜΑΙΚΑ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΤΙΜΟΡ - ΛΕΣΤΕ

Χωρίς
θεώρηση

Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση

ΤΟΓΚΟ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΤΟΝΓΚΑ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΤΟΥΒΑΛΟΥ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΤΟΥΡΚΙΑ (Σημ. 5)

Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ

Χωρίς
θεώρηση

Χωρίς θεώρηση Χωρίς θεώρηση

ΤΣΑΝΤ

Θεώρηση

Θεώρηση
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ΤΣΕΧΙΑ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΤΥΝΗΣΙΑ

Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΥΕΜΕΝΗ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΦΙΛΙΠΠΠΙΝΕΣ

Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση

ΦΙΤΖΙ

Θεώρηση

Θεώρηση

Θεώρηση

ΧΙΛΗ

Χωρίς
Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση

Χωρίς
Θεώρηση
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΚΥΡΙΑΡΧΑ ΚΡΑΤΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ
Κοινό
Διπλωματικό Υπηρεσιακό
Χώρα
Διαβατήριο
Διαβατήριο
Διαβατήριο
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ
Θεώρηση
Θεώρηση
Θεώρηση
Χωρίς
Χωρίς
ΤΑΪΒΑΝ (Σημ. 6)
Χωρίς Θεώρηση
Θεώρηση
Θεώρηση
ΚΟΣΟΒΟ (ΑΣΑΗΕ 1244)
Θεώρηση
Θεώρηση
Θεώρηση
ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΟΥ
ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ & ΤΗΣ Β.
ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ
British Nationals (Overseas) Χωρίς Θεώρηση
British Overseas Territories
Citizens, που δεν έχουν το
Χωρίς Θεώρηση
δικαίωμα διαμονής στο
Hνωμένο Bασίλειο
British Overseas Citizens
Χωρίς Θεώρηση
British Subjects, που δεν
έχουν το δικαίωμα διαμονής Χωρίς Θεώρηση
στο Hνωμένο Βασίλειο
British protected persons
Χωρίς Θεώρηση
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΤΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Απάτριδες
Θεώρηση
Πρόσφυγες
Θεώρηση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
ΜΑΚΑΟ, ΕΙΔΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Χωρίς Θεώρηση
(Σημ. 8)
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ, ΕΙΔΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Χωρίς Θεώρηση
(Σημ. 7)

Σημειώσεις
(1) η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης εφαρμόζεται μόνο στους κατόχους
βιομετρικών διαβατηρίων
(2) από την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης εξαιρούνται οι κάτοχοι σερβικών
διαβατηρίων που έχουν εκδοθεί από τη σερβική υπηρεσία συντονισμού (στη σέρβικη
γλώσσα: koordinaciona uprava)
(3) η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης εφαρμόζεται μόνο για τους κατόχους
ειδικών (όχι υπηρεσιακών) διαβατηρίων των η.α.ε
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(5) η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης εφαρμόζεται μόνο για τους κατόχους
υπηρεσιακών και ειδικών διαβατηρίων της Τουρκίας
(6) η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης ισχύει μόνο για κατόχους διαβατηρίων που
έχουν εκδοθεί από την Ταϊβάν τα οποία περιλαμβάνουν αριθμό ταυτότητας
(7) η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης ισχύει μόνο για τους κατόχους του
διαβατηρίου της ειδικής διοικητικής περιοχής του Χονγκ Κονγκ («Hong Kong special
administrative region»)
(8) η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης ισχύει μόνο για τους κατόχους του
διαβατηρίου της ειδικής διοικητικής περιοχής του Μακάο («região administrativa especial
de Macau»)
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ΠΙΝΑΚΑΣΙΙΙ
Συνοπτικές οδηγίες για δελτία αιτήσαντος ασύλου, δελτία ασύλου, VISA και θεώρηση εισόδου-εξόδου στη χώρα
(χωρίς VISA)

ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΙΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ Η΄ΑΣΥΛΟΥ
Δελτίο αιτούντος
ασύλου- μερική
(απλή) καταγραφή

Αίτηση για άσυλο μπορεί να κάνει
κάποιος που έχει φύγει από τη
χώρα του και δε μπορεί να
επιστρέψει, επειδή φοβάται
βάσιμα ότι θα υποστεί δίωξη για
λόγους:
• φυλής
• θρησκείας
• εθνικότητας

Μέχρι να περάσει στο
επόμενο στάδιο για
ολοκλήρωση της
καταγραφής, το
αργότερο εντός δέκα
πέντε (15) εργάσιμων
ημερών από την
υποβολή της αίτησης
της μερικής
καταγραφής.

Σε σπάνιες περιπτώσεις ισχύει
περιορισμός σε συγκεκριμένη περιοχή
(αρ.65 παρ.4 και αρθρ.45 παρ.3 του
Ν. 4636/2019).

1) Να ζητήσει άσυλο και να μείνει στην
Ελλάδα.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
 Νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα μέχρι την
πλήρη καταγραφή από την Υπηρεσία
Ασύλου. (Αυτό σημαίνει ότι δεν
υποχρεώνεται να επιστρέψει σε άλλη
χώρα για το παραπάνω διάστημα).
 Το κράτος προσφέρει στέγη σε κάποιο
κέντρο φιλοξενίας στην Ελλάδα. Δε
μπορεί να επιλέξει κέντρο φιλοξενίας – το
προσφέρει το κράτος.

• συμμετοχής σε ιδιαίτερη
κοινωνική ομάδα
•πολιτικών πεποιθήσεων.

 ΔΕΝ έχουν δικαίωμα εργασίας στην
Ελλάδα.
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Δελτίο αιτούντος
ασύλου – πλήρης
καταγραφή

Κατά την πλήρη καταγραφή της
αίτησης (κατάθεσης) δίνεται το
δελτίο αιτούντος διεθνούς
προστασίας το οποίο επιτρέπει
την παραμονή στην Ελλάδα μέχρι
την ολοκλήρωση της εξέτασης της
αίτησης.

Μέχρι έξι (6) μήνες
(για εξαιρέσεις στην
ισχύ των δελτίων βλ.
άρθρο 70 παρ.3 και
παρ.4
του
Ν.4636/2019
(ΦΕΚ
169/Α/1-11-2019).

Εκτός από τα ατομικά στοιχεία, στο
δελτίο αναγράφονται οι ημερομηνίες:



- κατάθεσης της αίτησης,



- έκδοσης και λήξης του δελτίου,
- διεξαγωγής της συνέντευξης ή
εξέτασης της προσφυγής, καθώς και



- ο αριθμός Π.Α.Α.Υ.Π.Α.



Απώλεια - κλοπή δελτίου
Ζητά έκδοση νέου δελτίου.
Η Υπηρεσία Ασύλου χορηγεί
βεβαίωση ότι έχει καταθέσει αίτηση
διεθνούς προστασίας, με αυτή,
απευθύνεται στην Ελληνική
Αστυνομία, όπου θα υποβάλει
δήλωση απώλειας του δελτίου. Με το
επικυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης
απώλειας, υποβάλει αίτηση για
έκδοση νέου δελτίου.
Δεν εκδίδεται νέο δελτίο πριν την
παρέλευση τουλάχιστον δύο (2)
μηνών.








Σε περίπτωση προσφυγής (αρ.104
του Ν. 4636/2019) μετά την
απορριπτική απόφαση α’ βαθμού ο/η
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Απαγορεύεται η απέλαση μέχρι την
ολοκλήρωση της εξέτασης της
αίτησης.
Κυκλοφορεί ελεύθερα στη χώρα,
εκτός εάν στο δελτίο ορίζεται
συγκεκριμένο τμήμα της χώρας στο
οποίο επιτρέπεται να κυκλοφορεί
(αρ.68 παρ.3 του Ν. 4636/2019).
Μπορεί να ζητήσει να στεγαστεί στο
Κέντρο Φιλοξενίας ή άλλο χώρο.
Έχει δικαίωμα να εργαστεί μετά
τους (6) έξι μήνες, υπό τις
προϋποθέσεις που θέτει το αρ. 53
παρ. 1 του Ν. 4636/2019 και η
σχετική ελληνική νομοθεσία και αρ. 5
της Απόφασης 717 του ΦΕΚ Β
199/30-01-2020.
Έχει τα ίδια ασφαλιστικά
δικαιώματα και υποχρεώσεις, ως
εργαζόμενος, όπως οι Έλληνες
πολίτες.
Έχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική και
νοσοκομειακή περίθαλψη, αν είναι
ανασφάλιστος και άπορος (άρθρου
33 του ν.4368/2016) και αρ. 3 και 4
της Απόφασης 717 του ΦΕΚ Β
199/30-01-2020.
Τα παιδιά του/της υποχρεούνται να
εντάσσονται σε μονάδες παροχής
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (άρθρο 51 και 52 του
Ν.4636/2019)
Έχει πρόσβαση σε επαγγελματική
κατάρτιση.
Αν είναι άτομο με αναπηρία 67% και
άνω, έχει δικαίωμα να λάβει επίδομα
αναπηρίας, εφόσον δεν είναι δυνατή
η διαμονή του/της σε Κέντρο
Φιλοξενίας.

ΚΕΠ Δήμου Θεσσαλονίκης
Οδηγός
για τα έντυπα τη νομοθεσία και τις διαδικασίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση Ευρωπαίων πολιτών και πολιτών τρίτων χωρών
v.2.1
πολίτης συνεχίζει να μένει στην
Ελλάδα.




Μετά την απορριπτική β’ βαθμού
μπορεί να μένει στην Ελλάδα υπό
προϋποθέσεις,



Δε μπορεί να ταξιδέψει εκτός
Ελλάδας.
Δε μπορεί να φέρει στην Ελλάδα την
οικογένεια από τη χώρα καταγωγής.
Δικαίωμα γνησίου υπογραφής σε
οποιαδήποτε δημόσια αρχή (άρθρο
71 παρ.1 του Ν.4636/2019)

Κατά την κατάθεση προσφυγής, ο/η
πολίτης παίρνει δελτίο αιτήσαντος
ασύλου.
Άδεια διαμονής
πρόσφυγα /
επικουρικής
προστασίας
(δελτίο ασύλου)

Αίτηση για άσυλο μπορεί να κάνει
κάποιος που έχει φύγει από τη
χώρα του και δε μπορεί να
γυρίσει, επειδή φοβάται βάσιμα
ότι θα υποστεί δίωξη για λόγους:

 Δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα
(μισθωτή ή ανεξάρτητη επαγγελματική
δραστηριότητα, με τους όρους εργασίας
και αμοιβή ισχύουσας νομοθεσίας) ,
πρόσβασης στο σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης (άρθρο 27 παρ.3 του Ν.
4636/2019).
 Υποχρέωση παρακολούθησης
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
 Δικαίωμα
πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης,
εφόσον
πληροί
τις
απαιτήσεις των αντίστοιχων ιδρυμάτων
με τους ίδιους όρους που ισχύουν για
τους νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα
υπηκόους τρίτων χωρών. (αρθ. 28 του Ν.
4636/2019).
 Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη
επί ίσοις όροις με τους Έλληνες
πολίτες.

Τρία (3) έτη

Για την ανανέωση
απαιτείται αίτηση.

• φυλής
• θρησκείας
• εθνικότητας
• συμμετοχής σε ιδιαίτερη
κοινωνική ομάδα
• πολιτικών πεποιθήσεων.
Καθεστώς επικουρικής
προστασίας: χορηγείται σε
πρόσωπα που δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις για να
αναγνωρισθούν ως πρόσφυγες,
αλλά που κινδυνεύουν να
υποστούν σοβαρή βλάβη αν
επιστρέψουν στη χώρα
καταγωγής τους ή στην
περίπτωση ανιθαγενούς στη

Ένα (1) έτος και
δυνατότητα
ανανέωσης για δύο
(2) έτη.

 Δικαίωμα να ζητήσει να χορηγηθούν
ταξιδιωτικά έγγραφα για να επισκεφθεί
άλλες χώρες ως τουρίστας.
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ΚΕΠ Δήμου Θεσσαλονίκης
Οδηγός
για τα έντυπα τη νομοθεσία και τις διαδικασίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση Ευρωπαίων πολιτών και πολιτών τρίτων χωρών
v.2.1
 Δικαίωμα συμμετοχής σε εκπαιδευτικά
προγράμματα για ενήλικες, τα οποία
σχετίζονται με απασχόληση,
επαγγελματική κατάρτιση
συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων
κατάρτισης για την αναβάθμιση
δεξιοτήτων, πρακτική εξάσκηση σε
χώρους εργασίας και παροχής
συμβουλών από υπηρεσίες
απασχόλησης, υπό τους όρους που
ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες.(αρ.
27 παρ.2 και αρθ. 54 του Ν.
4636/2019).
 Δικαίωμα αναγνώρισης αλλοδαπών
πτυχίων πιστοποιητικών και λοιπών
αποδεικτικών επισήμων τίτλων και
δικαίωμα μέσω κατάλληλων
προγραμμάτων για αξιολόγηση,
επικύρωση ή πιστοποίηση
προηγουμένης μάθησης για όσους δε
μπορούν να παράσχουν τεκμηριωμένα
αποδεικτικά στοιχεία των τίτλων τους.
 Υποχρεωτική παρακολούθηση
προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης,
(αρθ. 34 του Ν. 4636/2019).
 Δικαίωμα επαναπατρισμού (αρθ. 36
του Ν. 4636/2019).

χώρα της προηγουμένης
συνήθους διαμονής τους .
Η σοβαρή βλάβη, σύμφωνα με το
νόμο, συνίσταται σε:
α) θανατική ποινή ή εκτέλεση ή
β) βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή
εξευτελιστική μεταχείριση ή
τιμωρία ή
γ) σοβαρή προσωπική απειλή
κατά της ζωής ή της σωματικής
ακεραιότητας αμάχου λόγω βίας
ασκούμενης αδιακρίτως σε
καταστάσεις διεθνούς ή
εσωτερικής ένοπλης σύρραξης.
Το άσυλο και η επικουρική
προστασία είναι πολύ παρεμφερή
καθεστώτα, συμπεριλαμβάνονται
δε στον ενιαίο όρο 'καθεστώς
διεθνούς προστασίας', που
σημαίνει ότι ένα άτομο
απολαμβάνει προστασία από τη
διεθνή κοινότητα / ένα άλλο
κράτος, επειδή η δική του/της
χώρα δε μπορεί ή αρνείται να
τον/την προστατεύσει.

Στους δικαιούχους επικουρικής
προστασίας μπορούν να εκδοθούν
ταξιδιωτικά έγγραφα εφόσον αυτοί
αδυνατούν να εξασφαλίσουν εθνικό
διαβατήριο, εκτός αν συντρέχουν
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v.2.1
επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή
δημόσιας τάξης.

VISA ή ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ
Θεώρηση εισόδου
(VISA) για βραχεία
διαμονή
(VisaSchengen)

Πολίτης τρίτης χώρας, ο
οποίος εισέρχεται στο
ελληνικό έδαφος οφείλει να
κατέχει έγκυρο ταξιδιωτικό
έγγραφο, αναγνωρισμένο
από τις αρμόδιες ελληνικές
Αρχές.

Μέχρι τρείς (3) μήνες
από την ημερομηνία
της πρώτης εισόδου
ανά εξάμηνη (6μηνη)
περίοδο.

Η αίτηση για την έκδοση
υποβάλλεται τρεις (3) μήνες πριν
την έναρξη της επίσκεψης και μαζί
με την αίτηση, ο αλλοδαπός
συνυποβάλλει ταξιδιωτικό
έγγραφο, δικαιολογητικά έγγραφα
που να αποδεικνύουν:
- τον σκοπό του ταξιδιού,
- ότι διαθέτει επαρκή μέσα
διαβίωσης και
- ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση που
καλύπτει όλη την περίοδο της
προβλεπόμενης παραμονής ή
διέλευσης του προσώπου.
Η άδεια δεν έχει υποχρεωτικά
τρίμηνη (3μηνη) ισχύ, αλλά μπορεί
να είναι τριήμερη
(3ημερη),εξαήμερη (6ημερη) κ.λπ.
για να καλύπτει το διάστημα
διαμονής.
Οι ενενήντα (90) ημέρες ξεκινούν
από είσοδο στην πρώτη χώρα που
είναι στην συμφωνία Schengen και
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για τα έντυπα τη νομοθεσία και τις διαδικασίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση Ευρωπαίων πολιτών και πολιτών τρίτων χωρών
v.2.1
όχι από την είσοδο στην ελληνική
επικράτεια.
Π.χ. Μπορεί να είναι τριήμερη
(3ημερη),εννιαήμερη (9ημερη),
κλπ.
Ομοιόμορφη Θεώρηση
(Visa C)

Θεώρηση Εισόδου Schengen
για τα μέλη οικογένειας,
καθώς και για τους
συντρόφους Έλληνα ή πολίτη
άλλου κράτους μέλους της
Ε.Ε., που επιθυμούν να τον
συνοδεύσουν ή να τον
συναντήσουν.
Είναι η θεώρηση που ισχύει
για ολόκληρη την επικράτεια
των κρατών – μελών της Ε.Ε.
που εφαρμόζουν τις διατάξεις
του κοινοτικού κώδικα
θεωρήσεων και χορηγείται
ενόψει διέλευσης από ή
πρόθεση παραμονής στην
επικράτεια των κρατών –
μελών.

Θεώρηση εισόδου
μακράς διάρκειας
(Εθνική Θεώρηση –
VisaD)

Θεώρηση εισόδου για:
- εποχιακή εργασία(έως έξι
(6) μήνες).

Δεν υπερβαίνει σε
διάρκεια τις ενενήντα
(90) ημέρες εντός
οποιασδήποτε
περιόδου εκατόν
ογδόντα(180) ημερών
στο έδαφος των
κρατών-μελών της
ενισχυμένης
συνεργασίας Σένγκεν.

Οι ενενήντα (90) ημέρες ξεκινούν
από την είσοδο στην πρώτη χώρα
που είναι στη συμφωνία Schengen
και όχι από την είσοδο στην
ελληνική επικράτεια.

Από ενενήντα(90)
ημέρες –τριακόσιες
εξήντα πέντε (365)
ημέρες

Οι υποθέσεις με βελάκια έχουν
παραπάνω δικαιώματα και
δικαιούνται να βγάλει ΑΜΚΑ και
ΑΦΜ.

-μέληκαλλιτεχνικών
συγκροτημάτων(όσο
διάστημα διαρκούν οι
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Εισέρχεται και να διαμένει στην Ελλάδα
για διάστημα:
- Εποχιακή εργασία: παρέχει δικαίωμα
πρόσβασης στην αγορά εργασίας
αποκλειστικά για την παροχή της
συγκεκριμένης εργασίας σε συγκεκριμένο
εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση π.χ.
εργάτης γης, κτηνοτρόφος.

ΚΕΠ Δήμου Θεσσαλονίκης
Οδηγός
για τα έντυπα τη νομοθεσία και τις διαδικασίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση Ευρωπαίων πολιτών και πολιτών τρίτων χωρών
v.2.1
παραστάσεις, όχι πάνω από
ένα (1) έτος).

- Μέλη καλλιτεχνικών
συγκροτημάτων:παρέχει δικαίωμα
πρόσβασης στην αγορά εργασίας
αποκλειστικά για την παροχή της
συγκεκριμένης εργασίας, λαμβανομένης
υπόψη της ενιαίας δομής του
καλλιτεχνικού συγκροτήματος.

- αλιεργάτες(δεν υπερβαίνει
τις ενενήντα (90) ημέρες, δε
μπορεί να υπερβαίνει
συνολικά τους έντεκα (11)
μήνες).

- Αλιεργάτες:παρέχει δικαίωμα
πρόσβασης στην αγορά εργασίας
αποκλειστικά για την παροχή της
συγκεκριμένης εργασίας σε συγκεκριμένο
εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση.

-Πολίτες τρίτων χωρών
που μετακινούνται από
επιχείρηση εγκατεστημένη
σε κράτος –μέλος της Ε.Ε.
ή του ΕΟΧ με σκοπό την
παροχή υπηρεσίας(δεν
υπερβαίνει τις ενενήντα (90)
ημέρες, δε μπορεί να
υπερβαίνει συνολικά το ένα
(1) έτος.

- Πολίτες τρίτων χωρών που
μετακινούνται από επιχείρηση
εγκατεστημένη σε κράτος –μέλος της
Ε.Ε. ή του ΕΟΧ με σκοπό την παροχή
υπηρεσίας: για παροχή συγκεκριμένης
υπηρεσίας, στο πλαίσιο σχετικής
συμβατικής υποχρέωσης μεταξύ της
ανωτέρω επιχείρησης και του
αντισυμβαλλομένου, ο οποίος ασκεί τις
δραστηριότητές του στην Ελλάδα.

-Πολίτες τρίτων χωρών
που μετακινούνται από
επιχείρηση εγκατεστημένη
σε τρίτη χώρα με σκοπό
την παροχή
υπηρεσίας(διάρκεια της
θεώρησης είναι ισόχρονη με
το χρόνο που απαιτείται για
την εκπλήρωση της
αναληφθείσας και μόνο
συμβατικής υποχρέωσης από
την επιχείρηση και δε μπορεί
να υπερβαίνει, συνολικά, τους
έξι (6) μήνες).

- Πολίτες τρίτων χωρών που
μετακινούνται από επιχείρηση
εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με
σκοπό την παροχή υπηρεσίας:
παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην
αγορά εργασίας για χρόνο ίσο με το
χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση
της αναληφθείσας και μόνο συμβατικής
υποχρέωσης.
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-Αρχηγοί οργανωμένων
Ομάδων Τουρισμού (Tourleaders)(δε μπορεί να
υπερβαίνει τους οκτώ (8)
μήνες).

- Αρχηγοί οργανωμένων Ομάδων
Τουρισμού (Tour-leaders): παρέχει
δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά
εργασίας. Η διάρκεια της θεώρησης δε
μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8)
μήνες.

-Αθλητική προετοιμασία(δε
μπορεί να υπερβαίνει,
συνολικά, τους έξι (6)μήνες).

- Αθλητική προετοιμασία: Η διάρκεια της
θεώρησης δε μπορεί να υπερβαίνει
συνολικά, τους έξι (6)μήνες. Αντίστοιχη
θεώρηση μπορεί να χορηγηθεί και
στον/στους προπονητή/ές και το λοιπό
εξειδικευμένο προσωπικό που συνοδεύει
τον εν λόγω αθλητή εάν πληρούνται οι
προϋποθέσεις.

-Πολίτες τρίτων χωρών
φοιτητές τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που
συμμετέχουν σε
προγράμματα πρακτικής
άσκησης έναντι
αποζημίωσης(δε μπορεί να
υπερβαίνει τους έξι (6)μήνες).

ΘεώρησηΠεριορισμένης
Εδαφικής
Ισχύος(VisaLTV)

Πολίτης τρίτης γειτονικής
χώρας θα εργαστεί σε
παραμεθόριες περιοχές και
μπορεί να κινηθεί μόνο στην
περιοχή που ορίζει η
θεώρηση.

Χωρίς VISA

Πολίτης τρίτης χώρας, που
δεν έχει υποχρέωση
θεώρησης εισόδου,
επιτρέπεται να εισέρχεται και

-Πολίτες τρίτων χωρών φοιτητές
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που
συμμετέχουν σε προγράμματα
πρακτικής άσκησης έναντι
αποζημίωσης:Η διάρκεια της θεώρησης
δε μπορεί να υπερβαίνει συνολικά, τους
έξι (6)μήνες.
Μετά την είσοδο στην ελληνική
επικράτεια καταθέτει συνήθως
αίτηση για άδεια διαμονής για
εξαρτημένη εργασία, καθώς
μπορεί να απασχοληθεί μόνο σε
συγκεκριμένο εργοδότη και σε
συγκεκριμένο μέρος.
Ενενήντα (90) ημέρες
εντός
οποιασδήποτεπεριόδου
εκατόν ογδόντα (180)

Πρέπει να μετρούνται οι μέρες
μέσα στο εξάμηνο (6μηνο).
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ναπαραμένει στην ελληνική
επικράτεια. Πολίτης τρίτης
χώρας που εισέρχεται
στηχώρα για τουρισμό,
συνέδρια, πολιτιστικές και
αθλητικέςεκδηλώσεις και
γενικά για ολιγοήμερη
διαμονή, μπορείνα
παραμείνει προσωρινά χωρίς
άδεια διαμονής, για όσοχρόνο
ισχύει η προξενική θεώρηση
ή για χρονικό διάστημα μέχρι
ενενήντα (90) ημέρες εντός
οποιασδήποτε περιόδου
εκατόν ογδόντα(180) ημερών
εάν πρόκειται για πολίτη
τρίτης χώραςστονοποίο
επιτρέπεται η είσοδος χωρίς
προξενική θεώρηση.

ημερών από την
ημερομηνία της
πρώτηςεισόδου.Η
περίοδος ισχύος μιας
χορηγηθείσας
θεώρησης ή/και η
επιτρεπόμενη διάρκεια
παραμονής
παρατείνεταισύμφωνα
με το άρθρο 33 του
Κανονισμού 810/2009,
εφόσον ο κάτοχος της
θεώρησης διαθέτει
επαρκείς
πόρουςδιαβίωσης και
παρέχει αποδεικτικά
στοιχεία για τηνύπαρξη
ανωτέρας βίας ή
ανθρωπιστικών λόγων
που τονεμπόδισαν να
εγκαταλείψει την
επικράτεια των
κρατών− μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
πριν από τη λήξη της
περιόδου ισχύος της
θεώρησης ή της
επιτρεπόμενης
διάρκειας διαμονής. Η
παράταση αυτή
λαμβάνει τη μορφή
αυτοκόλλητης
θεώρησης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Έντυπο

Είδος άδειας - σελίδα

ΕΙΚΟΝΑ 2

Έγγραφο μόνιμης διαμονής Πολίτη Ε.Ε.

ΣΕΛ.14

Αρμόδιος φορέας έκδοσης: ΕΛ.ΑΣ.

ΕΙΚΟΝΑ 3

Έγγραφο βεβαίωσης εγγραφής πολίτη
Ε.Ε.

ΣΕΛ.15

Αρμόδιος φορέας έκδοσης: ΕΛ.ΑΣ.
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ΕΙΚΟΝΑ 4

Υπόδειγμα Βεβαίωσης κατάθεσης
αίτησης ομογενούς

ΣΕΛ.17

Αρμόδιος φορέας έκδοσης: ΕΛ.ΑΣ.

ΕΙΚΟΝΑ 5

Υπόδειγμα Ε.Δ.Τ.Ο.
ΣΕΛ.18

Αρμόδιος φορέας έκδοσης: ΕΛ.ΑΣ.
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ΕΙΚΟΝΑ 6

Υπόδειγμα Α.Δ.Ε.Τ. Ομογενούς
ΣΕΛ.19
Αρμόδιος φορέας έκδοσης:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση

ΕΙΚΟΝΑ 7

Υπόδειγμα Ασύλου ΕΛ.ΑΣ.

ΣΕΛ.22
Αρμόδιος φορέας έκδοσης: ΕΛ.ΑΣ

ΕΙΚΟΝΑ 8

Υπόδειγμα Αιτήσαντος Ασύλου ΕΛ.ΑΣ.

ΣΕΛ.23
Αρμόδιος φορέας έκδοσης: ΕΛ.ΑΣ
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ΕΙΚΟΝΑ 9

Υπόδειγμα Άδειας παραμονής αλλοδαπού
ΕΛ.ΑΣ.

ΣΕΛ.24
Αρμόδιος φορέας έκδοσης: ΕΛ.ΑΣ

ΕΙΚΟΝΑ 10

Υπόδειγμα Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα ΕΛ.ΑΣ.

ΣΕΛ.25
Αρμόδιος φορέας έκδοσης: ΕΛ.ΑΣ
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ΕΙΚΟΝΑ 11

Υπόδειγμα απόφασης ΕΛ.ΑΣ. από τις
παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές

ΣΕΛ.28
Αρμόδιος φορέας έκδοσης: ΕΛ.ΑΣ

ΕΙΚΟΝΑ 12

Υπόδειγμα αποφυλακιστηρίου

ΣΕΛ.29
Αρμόδιος φορέας έκδοσης: Υπουργείο
Δικαιοσύνης

ΕΙΚΟΝΑ 13

Υπόδειγμα δελτίου διαμονής μέλους
οικογένειας πολίτη της Ε.Ε.

ΣΕΛ.32
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Αρμόδιος φορέας έκδοσης: : ΕΛ.ΑΣ

ΕΙΚΟΝΑ 14

Υπόδειγμα Α.Δ.Ε.Τ.

ΣΕΛ.32
Αρμόδιος φορέας έκδοσης:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση

ΕΙΚΟΝΑ 15
Υπόδειγμα βεβαίωσης κατάθεσης
αιτήματος (άσπρη)
ΣΕΛ.35
Αρμόδιος φορέας έκδοσης:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
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ΕΙΚΟΝΑ 16
Υπόδειγμα βεβαίωσης κατάθεσης
αίτησης (μπλε)
ΣΕΛ.36
Αρμόδιος φορέας έκδοσης:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση

ΕΙΚΟΝΑ 17

Υπόδειγμα απόρριψης αιτήματος για
χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής
ΣΕΛ.37-38
Αρμόδιος φορέας έκδοσης:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
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ΕΙΚΟΝΑ 18

Υπόδειγμα ειδοποίησης για απορριπτική
απόφαση από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση
ΣΕΛ.39
Αρμόδιος φορέας έκδοσης:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση

ΕΙΚΟΝΑ 19

Υπόδειγμα αποδεικτικού ειδοποίησηςγια
απορριπτική απόφαση από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΣΕΛ.40
Αρμόδιος φορέας έκδοσης:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
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ΕΙΚΟΝΑ 20

Υπόδειγμα ειδικής βεβαιώσης νόμιμης
διαμονής
ΣΕΛ.41
Αρμόδιος φορέας έκδοσης:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση

ΕΙΚΟΝΑ 22
Υπόδειγμα αυτοκόλλητης Α.Δ.Ε.Τ. άδειας
διαμονής (βινιέτα)
ΣΕΛ.42
Αρμόδιος φορέας έκδοσης:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση / ΕΛ.ΑΣ.
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ΕΙΚΟΝΑ 23

Υπόδειγμα Απόφασης πολίτη
στερούμενου Διαβατηρίου
ΣΕΛ.45
Αρμόδιος φορέας έκδοσης:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση

ΕΙΚΟΝΑ 24

Υπόδειγμα νομοποιητικού
εγγράφου μέχρι την απόκτηση της
ιθαγένειας
ΣΕΛ.47
Αρμόδιος φορέας έκδοσης:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
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ΕΙΚΟΝΑ 25

Υπόδειγμα εντύπου αιτήσαντος ασύλου προκαταγραφή

ΣΕΛ.50
Αρμόδιος φορέας έκδοσης: Υπηρεσία
Ασύλου

ΕΙΚΟΝΑ 26

Υπόδειγμα εντύπου αιτήσαντος ασύλου πλήρης καταγραφή
ΣΕΛ.52
Αρμόδιος φορέας έκδοσης: Υπηρεσία
Ασύλου
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ΕΙΚΟΝΑ 27

Υπόδειγμα αιτήσαντος Ασύλου με
μπλε σφραγίδα
ΣΕΛ.54
Αρμόδιος φορέας έκδοσης: Υπηρεσία
Ασύλου

ΕΙΚΟΝΑ 28

Υπόδειγμα εντύπου Ασύλου
ΣΕΛ.56
Αρμόδιος φορέας έκδοσης: Υπηρεσία
Ασύλου
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ΕΙΚΟΝΑ 29
Υπόδειγμα βεβαίωσης όταν αιτήθηκε
πέραν της πρώτης φοράς άσυλο.
ΣΕΛ.58
Αρμόδιος φορέας έκδοσης: Υπηρεσία
Ασύλου / ΕΛ.ΑΣ

ΕΙΚΟΝΑ 30
Υπόδειγμα βεβαίωσης όταν αιτήθηκε
πέραν της πρώτης φοράς άσυλο και έχει
καταθέσει προσφυγή
ΣΕΛ.59
Αρμόδιος φορέας έκδοσης: Υπηρεσία
Ασύλου / ΕΛ.ΑΣ
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ΕΙΚΟΝΑ 31
Υπόδειγμα ταξιδιωτικού εγγράφου
προσφυγικού καθεστώτος
ΣΕΛ.60
Αρμόδιος φορέας έκδοσης: Υπηρεσία
Ασύλου

ΕΙΚΟΝΑ 32
Υπόδειγμα ταξιδιωτικού εγγράφου
επικουρικής προστασίας
ΣΕΛ.62
Αρμόδιος φορέας έκδοσης: Υπηρεσία
Ασύλου

ΕΙΚΟΝΑ 33
Υπόδειγμα ταξιδιωτικού εντύπου ΝΑΤΟ
ΣΕΛ.67
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ΕΙΚΟΝΑ 34
Υπόδειγμα εντύπου Ηνωμένων Εθνών
ΣΕΛ.68

ΕΙΚΟΝΑ 35
Υπόδειγμα διπλωματικής ταυτότητας
προξενικού λειτουργού
ΣΕΛ.70
Αρμόδιος φορέας έκδοσης: Υπουργείο
Εξωτερικών

ΕΙΚΟΝΑ 36
Υπόδειγμα διπλωματικής ταυτότητας
στελέχους διεθνούς Οργανισμού
ΣΕΛ.70
Αρμόδιος φορέας έκδοσης: Υπουργείο
Εξωτερικών
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ΕΙΚΟΝΑ 37
Υπόδειγμα Αρμενικού Διαβατηρίου
ΣΕΛ. 72-73
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ΠΙΝΑΚΑΣ V
ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ
1. ΑΣΥΛΟ
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