
Δικαιολογητικά αδειών Διαμονής – Α.Δ.Μ.Θ 

        ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΗΗ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΑΑ   
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ  Α Ν Α Ν Ε Ω Σ Η  ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ - 
 ΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
1. Τέσσερεις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή αποκλειστικά 

και μόνο τύπου διαβατηρίου (4Χ6), καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο 

αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.  

2. Φωτοαντίγραφο όλες τις σελίδες του ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού 

εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας. (Σε περίπτωση μη αναγραφής του τόπου 

γέννησης (πόλη) στο διαβατήριο θα πρέπει να προσκομίσετε πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη 

γέννησης ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο ελληνικής αρχής από το όποιο να προκύπτει 

σαφώς το ελληνικό τοπωνύμιο).   

3.  Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής . 

4. Hλεκτρονικό παράβολο, ύψους 300 € (για την έκδοση του e-παραβόλου είναι 

απαραίτητος ο Α.Φ.Μ. Το e-παράβολο κωδικός 2108 εκδίδεται από τα ΚΕΠ και η 

πληρωμή του πραγματοποιείται σε τράπεζα ή σε ΕΛΤΑ). 

5. Ηλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τέλος κόστους της κάρτας του αυτοτελούς 

εγγράφου» (e-παράβολο κωδικός 2119) . 

6. Ληξιαρχική πράξη γέννησης . 

7. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, .που καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός έτους 

τουλάχιστον.  

8. Αντίγραφο Βεβαίωσης χορήγησης ΑΦΜ και την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ 

9. Έναν φάκελο με λάστιχα.  

                                   ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Οι καλύψεις των ασφαλιστήριων συμβολαίων προκειμένου να πληρούνται οι διατάξεις του 
άρθρου 6 περ. (ε) του Ν. 4251/2014, αφορούν σε: 

α. Ασφάλιση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων 
παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή 
του ασφαλιζόμενου 20% κατ' ανώτατο όριο. 

β. Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα 
πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 1500 ευρώ ετησίως. με συμμετοχή του 
ασφαλιζόμενου 20% κατ' ανώτατο όριο. 

γ. Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να 
ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 10.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% 
κατ' ανώτατο όριο 

  Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν θα γίνονται δεκτά σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν 
απαλλαγές και ειδικές πρόσθετες συμφωνίες. 

  Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να καλύπτουν χρονικό διάστημα ενός έτους. Εάν η 
διάρκεια του τίτλου διαμονής υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, αυτό θα 
προσκομίζεται υποχρεωτικά ανά έτος. 



Δικαιολογητικά αδειών Διαμονής – Α.Δ.Μ.Θ 

            ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ  Α Ν Α Ν Ε Ω Σ Η   ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ  

- ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

1. Τέσσερεις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή αποκλειστικά και 

μόνο τύπου διαβατηρίου (4Χ6), καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο 

αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000. 

2. Φωτοαντίγραφο όλες τις σελίδες του ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου 

αναγνωρισμένου από την χώρα μας. (Σε περίπτωση μη αναγραφής του τόπου γέννησης 

(πόλη) στο διαβατήριο θα πρέπει να προσκομίσετε επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας 

γέννησης ή προέλευσης επίσημα μεταφρασμένο και νόμιμα επικυρωμένο, από το όποιο να 

προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης). 

3. Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής.  

4. Ηλεκτρονικό παράβολο, ύψους 300 € (για την έκδοση του e-παραβόλου είναι 

απαραίτητος ο Α.Φ.Μ. Το e-παράβολο κωδικός 2108 εκδίδεται από τα ΚΕΠ και η 

πληρωμή του πραγματοποιείται σε τράπεζα ή σε ΕΛΤΑ). 

5. Ηλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τέλος κόστους της κάρτας του αυτοτελούς 

εγγράφου» (e-παράβολο κωδικός 2119).  

6. Αποδεικτικά επιτυχούς ολοκλήρωσης έξι τουλάχιστον ετών , σε ελληνικά σχολεία 

Πρωτοβάθμιας ή/ και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν τη συμπλήρωση 

του 23ου έτους της ηλικίας.  

7. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός έτους 

τουλάχιστον.  

8. Αντίγραφο Βεβαίωσης χορήγησης ΑΦΜ (αναγραφή ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ).  

9. Έναν φάκελο με λάστιχα.  

                                              ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Οι καλύψεις των ασφαλιστήριων συμβολαίων προκειμένου να πληρούνται οι διατάξεις του 
άρθρου 6 περ. (ε) του Ν. 4251/2014, αφορούν σε: 

α. Ασφάλιση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων 
παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή 
του ασφαλιζόμενου 20% κατ' ανώτατο όριο. 

β. Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα 
πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 1500 ευρώ ετησίως. με συμμετοχή του 
ασφαλιζόμενου 20% κατ' ανώτατο όριο. 

γ. Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να 
ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 10.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% 
κατ' ανώτατο όριο 

  Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν θα γίνονται δεκτά σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν 
απαλλαγές και ειδικές πρόσθετες συμφωνίες. 

  Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να καλύπτουν χρονικό διάστημα ενός έτους. Εάν η 
διάρκεια του τίτλου διαμονής υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, αυτό θα 
προσκομίζεται υποχρεωτικά ανά έτος.



Δικαιολογητικά αδειών Διαμονής – Α.Δ.Μ.Θ 

        ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΗΗ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΑΑ   
 

 Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Η    ΛΟΓΩ   ΓΕΝΝΗΣΗΣ  Ή  ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

1. Τέσσερεις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή αποκλειστικά και 

μόνο τύπου διαβατηρίου (4Χ6), καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο 

αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.  

2. Φωτοαντίγραφο όλες τις σελίδες του ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου 

αναγνωρισμένου από την χώρα μας. (Σε περίπτωση μη αναγραφής του τόπου γέννησης 

(πόλη) στο διαβατήριο θα πρέπει να προσκομίσετε επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας 

γέννησης ή προέλευσης επίσημα μεταφρασμένο και νόμιμα επικυρωμένο, από το όποιο να 

προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης). 

3. Hλεκτρονικό παράβολο, ύψους 300 € (για την έκδοση του e-παραβόλου είναι 

απαραίτητος ο Α.Φ.Μ. Το e-παράβολο κωδικός 2108 εκδίδεται από τα ΚΕΠ και η 

πληρωμή του πραγματοποιείται σε τράπεζα ή σε ΕΛΤΑ). 

4. Ηλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τέλος κόστους της κάρτας του αυτοτελούς 

εγγράφου» (e-παράβολο κωδικός 2119) . 

5. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή Αποδεικτικά επιτυχούς ολοκλήρωσης έξι τουλάχιστον 

ετών , σε ελληνικά σχολεία Πρωτοβάθμιας ή/ και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας.  . 

6. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, .που καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός έτους 

τουλάχιστον.  

7. Δημόσια έγγραφα που να αποδεικνύουν την μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα είτε από τη 

γέννηση είτε από την ολοκλήρωση των 6 τάξεων του σχολείου μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής του σχετικού αιτήματος. 

8. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας. 

9. Έναν φάκελο με λάστιχα.  

                                   ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Οι καλύψεις των ασφαλιστήριων συμβολαίων προκειμένου να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 6 περ. 
(ε) του Ν. 4251/2014, αφορούν σε: 
α. Ασφάλιση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών 
θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 
20% κατ' ανώτατο όριο. 
β. Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να 
ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 1500 ευρώ ετησίως. με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ' ανώτατο 
όριο. 
γ. Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε 
ποσό τουλάχιστον 10.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ' ανώτατο όριο 
  Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν θα γίνονται δεκτά σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν απαλλαγές και 
ειδικές πρόσθετες συμφωνίες.    ΤΤαα  αασσφφααλλιισσττήήρριιαα  σσυυμμββόόλλααιιαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααλλύύππττοουυνν  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  
εεννόόςς  έέττοουυςς..  ΕΕάάνν  ηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ττίίττλλοουυ  δδιιααμμοοννήήςς  υυππεερρββααίίννεειι  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ιισσχχύύοοςς  ττοουυ  σσυυμμββοολλααίίοουυ,,  ααυυττόό  θθαα  
ππρροοσσκκοομμίίζζεεττααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  ααννάά  έέττοοςς..  



Δικαιολογητικά αδειών Διαμονής – Α.Δ.Μ.Θ 

        ΑΑΠΠΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΗΗ    ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ    ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  

  
     

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 

1. Τέσσερεις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή αποκλειστικά 

και μόνο τύπου διαβατηρίου(4Χ6) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο 

αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.  

2. Φωτοαντίγραφο όλες τις σελίδες του ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού 

εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας. (Σε περίπτωση μη αναγραφής του 

τόπου γέννησης (πόλη) στο διαβατήριο θα πρέπει να προσκομίσετε επίσημο δημόσιο 

έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα μεταφρασμένο και νόμιμα 

επικυρωμένο από το όποιο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης ).   

3. Θεώρηση εισόδου. 

4. Ηλεκτρονικό παράβολο, ύψους 150 € (για την έκδοση του e-παραβόλου είναι 

απαραίτητος ο Α.Φ.Μ. Το e-παράβολο εκδίδεται από τα ΚΕΠ και η πληρωμή του 

πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή σε ΕΛΤΑ).κωδικός 2107 

5. Ηλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τέλος κόστους της κάρτας του αυτοτελούς 

εγγράφου» (e-παράβολο κωδικός 2119).  

6. Βεβαίωση από νοσηλευτικό ίδρυμα που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

παρέχει ειδικότητα ότι γίνεται δεκτός προς απόκτηση της καθώς και του χρόνου που 

απαιτείται για την απόκτηση αυτής. 

7. Ακριβές φωτοαντίγραφο απόφασης του Υπουργείου Υγείας που αφορά στην 

τοποθέτηση του πολίτη τρίτης χώρας για ειδίκευση στο ανωτέρω νοσηλευτικό 

ίδρυμα. 

8. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.  

9. Έναν φάκελο με λάστιχα.  

                                       

 

 

 

 



Δικαιολογητικά αδειών Διαμονής – Α.Δ.Μ.Θ 

        ΑΑΠΠΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΗΗ    ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ    ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΝΑΝΈΩΣΗΣ 

1. Τέσσερεις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή αποκλειστικά 

και μόνο τύπου διαβατηρίου(4Χ6) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο 

αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.  

2. Φωτοαντίγραφο όλες τις σελίδες του ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού 

εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας. (Σε περίπτωση μη αναγραφής του 

τόπου γέννησης (πόλη) στο διαβατήριο θα πρέπει να προσκομίσετε επίσημο δημόσιο 

έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα μεταφρασμένο και νόμιμα 

επικυρωμένο από το όποιο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης ).   

3. Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής.  

4. Ηλεκτρονικό παράβολο, ύψους 300 € (για την έκδοση του e-παραβόλου είναι 

απαραίτητος ο Α.Φ.Μ. Το e-παράβολο εκδίδεται από τα ΚΕΠ και η πληρωμή του 

πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή σε ΕΛΤΑ).κωδικός2108 

5. Ηλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τέλος κόστους της κάρτας του αυτοτελούς 

εγγράφου» (e-παράβολο κωδικός 2119).  

6. Βεβαίωση του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος ότι ο πολίτης τρίτης χώρας 

εξακολουθεί να συμμετέχει στη διαδικασία απόκτησης ιατρικής ειδικότητας. 

7. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.  

8. Έναν φάκελο με λάστιχα.  

 

 

 

 

 

 

 



Δικαιολογητικά αδειών Διαμονής – Α.Δ.Μ.Θ 

ΕΕ  ΡΡ  ΕΕ  ΥΥ  ΝΝ  ΗΗ  ΤΤ  ΕΕ  ΣΣ    
  
  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Η   ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ  

 

1. Τέσσερεις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή αποκλειστικά και 

μόνο τύπου διαβατηρίου (4Χ6) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο 

αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000 

2. Φωτοαντίγραφο όλες τις σελίδες του ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού 

εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας. (Σε περίπτωση μη αναγραφής του τόπου 

γέννησης (πόλη) στο διαβατήριο θα πρέπει να προσκομίσετε επίσημο δημόσιο έγγραφο της 

χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα μεταφρασμένο και νόμιμα επικυρωμένο από το όποιο 

να προκύπτει σαφώς ο τόπος  γέννησης).   

3. Θεώρηση εισόδου. 

4. Ηλεκτρονικό παράβολο διάρκειας ισόχρονης της σύμβασης υποδοχής (για την 

έκδοση του e-παραβόλου είναι απαραίτητος ο ΑΦ.Μ. Το e-παράβολο εκδίδεται από 

τα ΚΕΠ και η πληρωμή του πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή ΕΛΤΑ). 

5. Ηλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τέλος κόστους της κάρτας του αυτοτελούς 

εγγράφου» (e-παράβολο κωδικός 2119).  

6. Έγκριση του ερευνητικού οργανισμού από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα - ΓΓΕΤ -

(όταν ο ερευνητικός οργανισμός είναι ιδιωτικός). 

7. Ακριβές αντίγραφο της σύμβασης υποδοχής υπογεγραμμένη με ερευνητικό 

οργανισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του Ν.4251/14 με την οποία 

προσδιορίζεται η νομική σχέση και οι εργασιακές συνθήκες των ερευνητών σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία καθώς και η επάρκεια πόρων για την κάλυψη των δαπανών 

διαβίωσης, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 900 ευρώ ετησίως.  

8. Ατομική δήλωση ανάληψης οικονομικής ευθύνης από τον ερευνητικό οργανισμό. 

9. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.  

10. Έναν φάκελο με λάστιχα.  

 

 

 

 



Δικαιολογητικά αδειών Διαμονής – Α.Δ.Μ.Θ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ  Α Ν Α Ν Ε Ω Σ Η  ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ  
 

 
1. Τέσσερεις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή αποκλειστικά 

και μόνο τύπου διαβατηρίου, (4Χ6) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο 

αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000 

2. Φωτοαντίγραφο όλες τις σελίδες του ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού 

εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.(Σε περίπτωση μη αναγραφής του τόπου 

γέννησης (πόλη) στο διαβατήριο θα πρέπει να προσκομίσετε επίσημο δημόσιο έγγραφο 

της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα μεταφρασμένο και νόμιμα επικυρωμένο από 

το όποιο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης ).   

3. Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής.  

4. Ηλεκτρονικό παράβολο διάρκειας ισόχρονης της σύμβασης υποδοχής (για την 

έκδοση του e-παραβόλου είναι απαραίτητος ο ΑΦ.Μ. Το e-παράβολο εκδίδεται από 

τα ΚΕΠ και η πληρωμή του πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή ΕΛΤΑ ). 

5. Ηλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τέλος κόστους της κάρτας του αυτοτελούς 

εγγράφου» (e-παράβολο κωδικός 2119).  

6. Ακριβές αντίγραφο της σύμβασης περί παράτασης  συνεργασίας με τον ερευνητικό 

οργανισμό, με την οποία προσδιορίζεται η νομική σχέση και οι εργασιακές συνθήκες 

των ερευνητών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και η επάρκεια πόρων για 

την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης το ύψος των οποίων δεν μπορεί να είναι 

κατώτερο των 900 ευρώ ετησίως. 

7. Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων (εκκαθαριστικό σημείωμα της 

φορολογικής δήλωσης  ή  αντίγραφο υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης εάν κατά 

το  έτος υποβολής της αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής υπεβλήθη για  πρώτη 

φορά φορολογική δήλωση). 

8. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.  

9. Έναν φάκελο με λάστιχα.  

 

 

 

 

 

 

 



Δικαιολογητικά αδειών Διαμονής – Α.Δ.Μ.Θ 

  ΥΥΠΠΟΟΤΤΡΡΟΟΦΦΟΟΙΙ  --  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  

  

((άάρρθθρροο  4455--  ΝΝ..44225511//1144  ::  ΥΥππόόττρροοφφοοιι  ΥΥπποουυρργγεείίωωνν,,  ΟΟρργγααννιισσμμώώνν  

ΚΚοοιιννωωφφεελλώώνν  ΙΙδδρρυυμμάάττωωνν,,  ΙΙΚΚΥΥ,,  ππρροογγρράάμμμμαατταα  ααννττααλλλλααγγώώνν  δδιιαακκρρααττιικκώώνν  

σσυυμμφφωωννιιώώνν  ,,  ππρροογγρράάμμμμαατταα  σσυυννεερργγαασσίίααςς  μμεε  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  ττηηςς  

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΈΈννωωσσηηςς  --  EErraassmmuuss)) 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

 

 
1. Τέσσερεις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή αποκλειστικά 

και μόνο τύπου διαβατηρίου(4Χ6) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο 

αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000. 

2. Φωτοαντίγραφο όλες τις σελίδες του ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού 

εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.(Σε περίπτωση μη αναγραφής του τόπου 

γέννησης (πόλη) στο διαβατήριο θα πρέπει να προσκομίσετε επίσημο δημόσιο έγγραφο 

της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα μεταφρασμένο και νόμιμα επικυρωμένο από 

το όποιο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης ).   

3. Θεώρηση εισόδου. 

4. Ηλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τέλος κόστους της κάρτας του αυτοτελούς 

εγγράφου» (e-παράβολο κωδικός 2119. Το e-πααράβολο εκδίδεται από τα ΚΕΠ και η 

πληρωμή του πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή ΕΛΤΑ ).  

5. Βεβαίωση του αρμόδιου  φορέα  για τη χορήγηση υποτροφίας, καθώς και για τη 

διάρκεια του προγράμματος ή της χορηγούμενης υποτροφίας. 

6. Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, 

συνυπολογιζομένης της υποτροφίας χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί 

ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και 

διαβίωσης. 

7. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.  

8. Έναν φάκελο με λάστιχα.  

 

 
 
 



Δικαιολογητικά αδειών Διαμονής – Α.Δ.Μ.Θ 

 
 

ΣΣ  ΠΠ  ΟΟ  ΥΥ  ΔΔ  ΕΕ  ΣΣ  
  

  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΣΠΟΥΔΕΣ  

  

1. Τέσσερεις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή αποκλειστικά 

και μόνο τύπου διαβατηρίου, (4Χ6) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο 

αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000 

2. Φωτοαντίγραφο όλες τις σελίδες του ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού 

εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας. (Σε περίπτωση μη αναγραφής του 

τόπου γέννησης (πόλη) στο διαβατήριο θα πρέπει να προσκομίσετε επίσημο δημόσιο 

έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα μεταφρασμένο και νόμιμα 

επικυρωμένο από το όποιο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης ).   

3. Θεώρηση εισόδου. 

4. Hλεκτρονικό παράβολο ύψους 150€ (για την έκδοση του e-παραβόλου είναι 

απαραίτητος ο Α.Φ.Μ.. Το e-παράβολο κωδικός 2107 εκδίδεται από τα ΚΕΠ και η 

πληρωμή του πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή σε ΕΛΤΑ 

5. Ηλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τέλος κόστους της κάρτας του αυτοτελούς 

εγγράφου» (e-παράβολο κωδικός 2119). 

6. Βεβαίωση εγγραφής και καταβολής τελών στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου 

αυτά απαιτούνται ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή. 

7. Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την 

κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης. Το ύψος των επαρκών πόρων για το 

χρόνο που ισχύει η άδεια διαμονής ορίζεται, κατ΄ ελάχιστο στα 400 € μηνιαίως και 

αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα, υποτροφία ή 

απόδειξη μισθοδοσίας σε περίπτωση που ο σπουδαστής ασκεί μερική απασχόληση 

(κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής) - ΚΥΑ αριθμ.41712/2014. 

8. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.  

9. Συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την προβλεπόμενη 

διαμονή, σε περίπτωση που είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών. 

10. Έναν φάκελο με λάστιχα.  

 
 



Δικαιολογητικά αδειών Διαμονής – Α.Δ.Μ.Θ 

 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ   ΑΝΑΝΕΩΣΗ  ΣΠΟΥΔΕΣ  
 
 

1. Τέσσερεις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή αποκλειστικά 

και μόνο τύπου διαβατηρίου, (4Χ6) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο 

αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000 

2. Φωτοαντίγραφο όλες τις σελίδες του ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού 

εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας. (Σε περίπτωση μη αναγραφής του 

τόπου γέννησης (πόλη) στο διαβατήριο θα πρέπει να προσκομίσετε επίσημο δημόσιο 

έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα μεταφρασμένο και νόμιμα 

επικυρωμένο από το όποιο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης ).   

3. Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής. 

4. Ηλεκτρονικό παραβόλου, ύψους 150€ (για την έκδοση του e-παραβόλου είναι 

απαραίτητος ο Α.Φ.Μ. Το e-παράβολο κωδικός 2107 εκδίδεται από τα ΚΕΠ και η 

πληρωμή του πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή σε ΕΛΤΑ ). 

5. Ηλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τέλος κόστους της κάρτας του αυτοτελούς 

εγγράφου» (e-παράβολο κωδικός 2119) . 

6. Βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις από το οικείο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα. 

7. Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την 

κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης. Το ύψος των επαρκών πόρων για το 

χρόνο που ισχύει η άδεια διαμονής ορίζεται, κατ΄ ελάχιστο στα 400 € μηνιαίως και 

αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα, υποτροφία ή 

απόδειξη μισθοδοσίας σε περίπτωση που ο σπουδαστής ασκεί μερική απασχόληση 

(κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής) - ΚΥΑ αριθμ.41712/2014. 

8. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.  

9. Έναν φάκελο με λάστιχα.  

 

 

 

 



Δικαιολογητικά αδειών Διαμονής – Α.Δ.Μ.Θ 

ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗ 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 

1. Τέσσερεις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή αποκλειστικά 

και μόνο τύπου διαβατηρίου(4Χ6) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο 

αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000. 

2. Φωτοαντίγραφο όλες τις σελίδες του ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού 

εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας. (Σε περίπτωση μη αναγραφής του 

τόπου γέννησης (πόλη) στο διαβατήριο θα πρέπει να προσκομίσετε επίσημο δημόσιο 

έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα μεταφρασμένο και νόμιμα 

επικυρωμένο από το όποιο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης).   

3. Θεώρηση εισόδου. 

4. Ηλεκτρονικό παράβολο, ύψους 150€ (για την έκδοση του e-παραβόλου είναι 

απαραίτητος ο Α.Φ.Μ.  Το e-παράβολο κωδικός 2107  εκδίδεται από τα ΚΕΠ και η 

πληρωμή του πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή ΕΛΤΑ). 

5. Ηλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τέλος κόστους της κάρτας του αυτοτελούς 

εγγράφου» (e-παράβολο κωδικός 2119) . 

6. Βεβαίωση εγγραφής από το αρμόδιο δημόσιο ή ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ), Κολέγιο, ή κέντρο Δια βίου μάθησης 1 ή 2 ή βεβαίωση ότι έχει 

γίνει αποδεκτός/η προς εγγραφή και βεβαίωση ότι το πρόγραμμα απαιτεί κανονική 

και όχι εξ΄ αποστάσεως φοίτηση. 

7. Αποδεικτικό επάρκειας γνώσης της γλώσσας που διδάσκεται το πρόγραμμα σπουδών 

επιπέδου Β1.  

8. Συμφωνία πιστοποίησης και δικαιόχρησης με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένα από τη χώρα που εδρεύουν και προγράμματα σπουδών τα 

οποία οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών  εφόσον αυτά εχουν πιστοποίηση από 

διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης όταν ο πάροχος είναι Κολέγιο.  

9. Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την 

κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης. Το ύψος των επαρκών πόρων για το 

χρόνο που ισχύει η άδεια διαμονής ορίζεται, κατ΄ ελάχιστο στα 400 € μηνιαίως και 

αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα, υποτροφία - ΚΥΑ 

αριθμ.41712/2014. 

10. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.  

11. Έναν φάκελο με λάστιχα.  



Δικαιολογητικά αδειών Διαμονής – Α.Δ.Μ.Θ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 

1. Τέσσερεις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή αποκλειστικά και 

μόνο τύπου διαβατηρίου,(4Χ6) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο 

αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000. 

2. Φωτοαντίγραφο όλες τις σελίδες του ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου 

αναγνωρισμένου από την χώρα μας. (Σε περίπτωση μη αναγραφής του τόπου γέννησης 

(πόλη) στο διαβατήριο θα πρέπει να προσκομίσετε επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας 

γέννησης ή προέλευσης επίσημα μεταφρασμένο και νόμιμα επικυρωμένο από το όποιο να 

προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης).   

3. Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής. 

4. Ηλεκτρονικό παράβολο, ύψους 150€ (για την έκδοση του e-παραβόλου είναι 

απαραίτητος ο Α.Φ.Μ.  Το e-παράβολο κωδικός 2107 εκδίδεται από τα ΚΕΠ και η 

πληρωμή του πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή ΕΛΤΑ ). 

5. Ηλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τέλος κόστους της κάρτας του αυτοτελούς 

εγγράφου» (e-παράβολο κωδικός 2119).  

6. Βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις από τον αρμόδιο πάροχο. 

7. Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη 

των εξόδων σπουδών και διαβίωσης. Το ύψος των επαρκών πόρων για το χρόνο που 

ισχύει η άδεια διαμονής ορίζεται, κατ΄ ελάχιστο στα 400 € μηνιαίως και αποδεικνύεται 

από λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα, υποτροφία - ΚΥΑ αριθμ.41712/2014. 

8. Έναν φάκελο με λάστιχα.  

                                   ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Οι καλύψεις των ασφαλιστήριων συμβολαίων προκειμένου να πληρούνται οι διατάξεις του 
άρθρου 6 περ. (ε) του Ν. 4251/2014, αφορούν σε: 

α. Ασφάλιση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων 
παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή 
του ασφαλιζόμενου 20% κατ' ανώτατο όριο. 

β. Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα 
πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 1500 ευρώ ετησίως. με συμμετοχή του 
ασφαλιζόμενου 20% κατ' ανώτατο όριο. 

γ. Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να 
ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 10.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% 
κατ' ανώτατο όριο 

  Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν θα γίνονται δεκτά σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν 
απαλλαγές και ειδικές πρόσθετες συμφωνίες. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να 
καλύπτουν χρονικό διάστημα ενός έτους. Εάν η διάρκεια του τίτλου διαμονής υπερβαίνει τη 
διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, αυτό θα προσκομίζεται υποχρεωτικά ανά έτος. 

 

 



Δικαιολογητικά αδειών Διαμονής – Α.Δ.Μ.Θ 

ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΕΕΣΣ  ––  ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ    

((άάρρθθρροο  3355--ΝΝ44225511//22001144))  

  

  
1. Τέσσερεις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή αποκλειστικά και 

μόνο τύπου διαβατηρίου (4Χ6), καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο 

αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000. 

2. Φωτοαντίγραφο όλες τις σελίδες του ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου 

αναγνωρισμένου από την χώρα μας. (Σε περίπτωση μη αναγραφής του τόπου γέννησης (πόλη) 

στο διαβατήριο θα πρέπει να προσκομίσετε επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή 

προέλευσης επίσημα μεταφρασμένο και νόμιμα επικυρωμένο από το όποιο να προκύπτει σαφώς 

ο τόπος γέννησης ).   

3. Ακριβές αντίγραφο της άδειας διαμονής για σπουδές της οποίας είναι κάτοχος σε άλλο 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4. Ηλεκτρονικό παράβολο, ύψους 150€  (για την έκδοση του e-παραβόλου είναι απαραίτητος 

ο ΑΦ.Μ. Το e-παράβολο κωδικός 2107 εκδίδεται από τα ΚΕΠ και η πληρωμή του 

πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή ΕΛΤΑ ). 

5. Ηλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τέλος κόστους της κάρτας του αυτοτελούς εγγράφου» 

(e-παράβολο κωδικός 2119 - εκδίδεται από τα ΚΕΠ και η πληρωμή του πραγματοποιείται σε 

οποιαδήποτε τράπεζα ή ΕΛΤΑ ).  

6. Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος του άλλου κράτους μέλους της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τον κύκλο σπουδών που έχει διανύσει ο σπουδαστής σε αυτό, καθώς και για το 

συμπληρωματικό ή συναφή χαρακτήρα του ανωτέρω κύκλου σπουδών με το πρόγραμμα που 

πρόκειται να παρακολουθήσει στην Ελλάδα καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσής του. 

7. Βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του αντίστοιχου προγράμματος για τη συμμετοχή του 

σπουδαστή σε κοινοτικό ή διμερές πρόγραμμα ανταλλαγής ή βεβαίωση των αρμόδιων αρχών 

κράτους μέλους της  Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι έχει γίνει δεκτός σε αυτό ο σπουδαστής για 

διάστημα τουλάχιστον 2 ετών ή βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος του άλλου κράτους 

μέλους  Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία πιστοποιείται η υποχρεωτική παρακολούθηση 

μέρους του προγράμματος των σπουδών αυτών στη Ελλάδα. 

8. Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη 

των εξόδων σπουδών και διαβίωσης. Το ύψος των επαρκών πόρων για το χρόνο που ισχύει η 

άδεια διαμονής ορίζεται, κατ΄ ελάχιστο στα 400 € μηνιαίως και αποδεικνύεται από 

λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα, υποτροφία ή απόδειξη μισθοδοσίας σε 

περίπτωση που ο σπουδαστής ασκεί μερική απασχόληση (κατά την ανανέωση της άδειας 

διαμονής) - ΚΥΑ αριθμ.41712/2014. 

9. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. 

10. Έναν φάκελο με λάστιχα.  



Δικαιολογητικά αδειών Διαμονής – Α.Δ.Μ.Θ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ  ΑΝΑΝΕΩΣΗ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΤΤΕΕΛΛΟΟΥΥΣΣ  ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΙΙ 

1. Τέσσερεις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή αποκλειστικά και 

μόνο τύπου διαβατηρίου,(4Χ6) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης 

(CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000. 

2. Φωτοαντίγραφο όλες τις σελίδες του ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου 

αναγνωρισμένου από την χώρα μας. (Σε περίπτωση μη αναγραφής του τόπου γέννησης (πόλη) 

στο διαβατήριο θα πρέπει να προσκομίσετε επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή 

προέλευσης επίσημα μεταφρασμένο και νόμιμα επικυρωμένο από το όποιο να προκύπτει σαφώς 

ο τόπος γέννησης).   

3. Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής . 

4. Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 150 € (για την έκδοση του e-παραβόλου είναι απαραίτητος ο 

ΑΦ.Μ. Το e-παράβολο κωδικός 2107 εκδίδεται από τα ΚΕΠ και η πληρωμή του 

πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή ΕΛΤΑ). 

5. Ηλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τέλος κόστους της κάρτας του αυτοτελούς εγγράφου» 

(e-παράβολο κωδικός 2119).  

6. -  Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συντηρούντος για την περίπτωση θανάτου ή  

 -  Απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου για την περίπτωση διαζυγίου ή  

 -  Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του νέου συμβολαίου μίσθωσης κατοικίας ή Ε9 για   

     ιδιόκτητη κατοικία, για την περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της έγγαμης 

     συμβίωσης  ή  

 - Επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλλει σε αρμόδια Ελληνική 

    αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή Οποιοδήποτε άλλο 

   στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων 

7. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 

8. Ένα φάκελο με λάστιχα.  

                                        ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Οι καλύψεις των ασφαλιστήριων συμβολαίων προκειμένου να πληρούνται οι διατάξεις του 
άρθρου 6 περ. (ε) του Ν. 4251/2014, αφορούν σε: 

α. Ασφάλιση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων 
παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή 
του ασφαλιζόμενου 20% κατ' ανώτατο όριο. 

β. Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα 
πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 1500 ευρώ ετησίως. με συμμετοχή του 
ασφαλιζόμενου 20% κατ' ανώτατο όριο. 

γ. Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται 
σε ποσό τουλάχιστον 10.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ' 
ανώτατο όριο 

  Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν θα γίνονται δεκτά σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν 
απαλλαγές και ειδικές πρόσθετες συμφωνίες.Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να 
καλύπτουν χρονικό διάστημα ενός έτους. Εάν η διάρκεια του τίτλου διαμονής υπερβαίνει τη 
διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, αυτό θα προσκομίζεται υποχρεωτικά ανά έτος. 



Δικαιολογητικά αδειών Διαμονής – Α.Δ.Μ.Θ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ   

ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΙΙ    ΠΠΑΑΡΡΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΠΠΕΕΝΝΤΤΑΑΕΕΤΤΙΙΑΑΣΣ 

 

1. Τέσσερεις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή 

αποκλειστικά  και μόνο τύπου διαβατηρίου (4Χ6), καθώς και σε ψηφιακή μορφή 

σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000 

2. Φωτοαντίγραφο όλες τις σελίδες του ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού 

εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.(Σε περίπτωση μη αναγραφής του τόπου 

γέννησης (πόλη) στο διαβατήριο θα πρέπει να προσκομίσετε επίσημο δημόσιο έγγραφο 

της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα μεταφρασμένο και νόμιμα επικυρωμένο από 

το όποιο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης ).   

3. Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής  

4. Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 150 € (για την έκδοση του e-παραβόλου, είναι 

απαραίτητος ο Α.Φ.Μ. Το e-παράβολο κωδικός 2107 εκδίδεται από τα ΚΕΠ και η 

πληρωμή του πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή ΕΛΤΑ). 

5. Ηλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τέλος κόστους της κάρτας του αυτοτελούς 

εγγράφου» (e-παράβολο κωδικός 2119). 

6. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 

7. Ένα φάκελο με λάστιχα.  

 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Οι καλύψεις των ασφαλιστήριων συμβολαίων προκειμένου να πληρούνται οι διατάξεις του 
άρθρου 6 περ. (ε) του Ν. 4251/2014, αφορούν σε: 

α. Ασφάλιση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων 
παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή 
του ασφαλιζόμενου 20% κατ' ανώτατο όριο. 

β. Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα 
πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 1500 ευρώ ετησίως. με συμμετοχή του 
ασφαλιζόμενου 20% κατ' ανώτατο όριο. 

γ. Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να 
ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 10.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% 
κατ' ανώτατο όριο 

  Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν θα γίνονται δεκτά σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν 
απαλλαγές και ειδικές πρόσθετες συμφωνίες. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να 
καλύπτουν χρονικό διάστημα ενός έτους. Εάν η διάρκεια του τίτλου διαμονής υπερβαίνει τη 
διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, αυτό θα προσκομίζεται υποχρεωτικά ανά έτος. 

 

 

 



Δικαιολογητικά αδειών Διαμονής – Α.Δ.Μ.Θ 

          ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΑΥΥΤΤΟΟΤΤΕΕΛΛΟΟΥΥΣΣ  ––  ΤΤΕΕΚΚΝΝΑΑ  
 

1. Τέσσερεις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή αποκλειστικά 

και μόνο τύπου διαβατηρίου (4Χ6) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο 

αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000. 

2. Φωτοαντίγραφο όλες τις σελίδες του ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού 

εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας. (Σε περίπτωση μη αναγραφής του 

τόπου γέννησης (πόλη) στο διαβατήριο θα πρέπει να προσκομίσετε επίσημο δημόσιο 

έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα μεταφρασμένο και νόμιμα 

επικυρωμένο από το όποιο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης).   

3. Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής. 

4. Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 450€ (κωδ.2109)για ανανέωση ή 150€ 

(κωδ.2107)για χορήγηση (για την έκδοση του e-παραβόλου είναι απαραίτητος ο 

ΑΦ.Μ. Το e-παράβολο κωδικός 2404 εκδίδεται από τα ΚΕΠ και η πληρωμή του 

πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή ΕΛΤΑ). 

5. Ηλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τέλος κόστους της κάρτας του αυτοτελούς 

εγγράφου» (e-παράβολο κωδικός 2119). 

6. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 

7. Έγγραφο που αποδεικνύει την ενηλικίωση (Διαβατήριο ή πιστοποιητικό γέννησης) 

8. Ένα φάκελο με λάστιχα.  

                                        ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Οι καλύψεις των ασφαλιστήριων συμβολαίων προκειμένου να πληρούνται οι διατάξεις του 
άρθρου 6 περ. (ε) του Ν. 4251/2014, αφορούν σε: 

α. Ασφάλιση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων 
παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή 
του ασφαλιζόμενου 20% κατ' ανώτατο όριο. 

β. Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα 
πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 1500 ευρώ ετησίως. με συμμετοχή του 
ασφαλιζόμενου 20% κατ' ανώτατο όριο. 

γ. Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να 
ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 10.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% 
κατ' ανώτατο όριο 

  Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν θα γίνονται δεκτά σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν 
απαλλαγές και ειδικές πρόσθετες συμφωνίες.Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να 
καλύπτουν χρονικό διάστημα ενός έτους. Εάν η διάρκεια του τίτλου διαμονής υπερβαίνει τη 
διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, αυτό θα προσκομίζεται υποχρεωτικά ανά έτος. 

 

 



Δικαιολογητικά αδειών Διαμονής – Α.Δ.Μ.Θ 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ  

– ΤΤΕΕΚΚΝΝΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΑΑ  ΤΤΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΩΩΝΝ 

 

1. Τέσσερεις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή αποκλειστικά 

και μόνο τύπου διαβατηρίου(4Χ6), καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο 

αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000. 

2. Φωτοαντίγραφο όλες τις σελίδες του ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού 

εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας. (Σε περίπτωση μη αναγραφής του 

τόπου γέννησης (πόλη) στο διαβατήριο θα πρέπει να προσκομίσετε επίσημο δημόσιο 

έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα μεταφρασμένο και νόμιμα 

επικυρωμένο από το όποιο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης).   

3. Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής. 

4. Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 150 € (για την έκδοση του e-παραβόλου είναι 

απαραίτητος ο ΑΦ.Μ. Το e-παράβολο κωδικός 2107 εκδίδεται από τα ΚΕΠ και η 

πληρωμή του πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή ΕΛΤΑ). 

5. Ηλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τέλος κόστους της κάρτας του αυτοτελούς 

εγγράφου» (e-παράβολο κωδικός 2119). 

6. Αποδεικτικά για την αποπεράτωση των σπουδών. 

7. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 

8. Ένα φάκελο με λάστιχα.  

 
 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Οι καλύψεις των ασφαλιστήριων συμβολαίων προκειμένου να πληρούνται οι διατάξεις του 
άρθρου 6 περ. (ε) του Ν. 4251/2014, αφορούν σε: 

α. Ασφάλιση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων 
παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή 
του ασφαλιζόμενου 20% κατ' ανώτατο όριο. 

β. Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα 
πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 1500 ευρώ ετησίως. με συμμετοχή του 
ασφαλιζόμενου 20% κατ' ανώτατο όριο. 

γ. Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να 
ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 10.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% 
κατ' ανώτατο όριο 

  Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν θα γίνονται δεκτά σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν 
απαλλαγές και ειδικές πρόσθετες συμφωνίες.Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να 
καλύπτουν χρονικό διάστημα ενός έτους. Εάν η διάρκεια του τίτλου διαμονής υπερβαίνει τη 
διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, αυτό θα προσκομίζεται υποχρεωτικά ανά έτος. 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ  

ΣΣΥΥΖΖΥΥΓΓΟΟΙΙ    ΟΟΜΜΟΟΓΓΕΕΝΝΩΩΝΝ    ((ΝΝ..44225511//22001144)) 

 

1. Τέσσερεις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή αποκλειστικά και 

μόνο τύπου διαβατηρίου,(4Χ6) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο 

αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000. 

2. Φωτοαντίγραφο όλες τις σελίδες του ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου 

αναγνωρισμένου από την χώρα μας. (Σε περίπτωση μη αναγραφής του τόπου γέννησης 

(πόλη) στο διαβατήριο θα πρέπει να προσκομίσετε επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας 

γέννησης ή προέλευσης επίσημα μεταφρασμένο και νόμιμα επικυρωμένο από το όποιο να 

προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης ).   

3. Ηλεκτρονικό παράβολο 16 € για το «τέλος κόστους της κάρτας του αυτοτελούς 

εγγράφου» (e-παράβολο κωδικός 2119 - εκδίδεται από τα ΚΕΠ και η πληρωμή του 

πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή ΕΛΤΑ ). 

4. Έγγραφο που πιστοποιεί νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα. 

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς του συζύγου. 

6. Διακοπή της συμβίωσης που να αποδεικνύεται με:   

-  Απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου (επίσημα μεταφρασμένη και νόμιμα 

επικυρωμένη) ή  

-  Επικυρωμένο αντίγραφό της καταγγελίας που έχει υποβάλλει σε αρμόδια ελληνική αρχή 

στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το 

όποιο προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων .  

7. Αντίγραφο απόφασης ανάκλησης του ΕΔΤΟ. 

8. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 

9. Ένα φάκελο με λάστιχα.  

                                              ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Οι καλύψεις των ασφαλιστήριων συμβολαίων προκειμένου να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 6 
περ. (ε) του Ν. 4251/2014, αφορούν σε: 

α. Ασφάλιση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων 
παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του 
ασφαλιζόμενου 20% κατ' ανώτατο όριο. 

β. Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα 
πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 1500 ευρώ ετησίως. με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 
20% κατ' ανώτατο όριο. 

γ. Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε 
ποσό τουλάχιστον 10.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ' ανώτατο 
όριο 

  Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν θα γίνονται δεκτά σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν απαλλαγές 
και ειδικές πρόσθετες συμφωνίες.Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να καλύπτουν χρονικό 
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διάστημα ενός έτους. Εάν η διάρκεια του τίτλου διαμονής υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος του 
συμβολαίου, αυτό θα προσκομίζεται υποχρεωτικά ανά έτος. 


