
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΓΝΩΣΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 
Αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που αποτελούν λειτουργούς όλων των γνωστών στην 
Ελλάδα θρησκειών και εισέρχονται στη χώρα προκειμένου να ασκήσουν αποκλειστικά 
ιερατικά καθήκοντα.

Δικαιολογητικά Αρχικής Χορήγησης
• Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή (4 επί 6), οι τεχνικές 

προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν,
καθώς και σε ψηφιακή μoρφή με οπτικό δίσκο αποθήκευσης (cd) σε μορφή γραφικών 
JPEG2000. 

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

•    Θεώρηση Εισόδου D.
•    Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

132 του ν. 4251/2014 (150 ευρώ).  κωδ. 2107
•    Τέλος κόστους της κάρτας του αυτοτελούς εγγράφου (16ευρώ)κωδ. 2119
• Βεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη, όταν πρόκειται για λειτουργούς της επικρατούσας 

θρησκείας ή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή βεβαίωση από τον εκπρόσωπο 
της γνωστής στη Χώρα θρησκείας ότι ο ενδιαφερόμενος θα ασκήσει αποκλειστικά ιερατικά 
καθήκοντα καθώς και ότι θα αναλάβει τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης του στη χώρα. 

•    1 Φάκελο με λάστιχο

         Δικαιολογητικά  Aνανέωσης 
• Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή (4 επί 6), οι τεχνικές 

προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν,
καθώς και σε ψηφιακή μορφή με οπτικό δίσκο αποθήκευσης (cd) σε μορφή γραφικών 
JPEG2000. 

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

• Φωτοαντίγραφο της προηγούμενης άδειας διαμονής. 

• Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
132 του ν. 4251/2014 (150 ευρώ) κωδ. 2107

• Τέλος κόστους της κάρτας του αυτοτελούς εγγράφου (16ευρώ)  κωδ. 2119
• Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, όπου αυτό επιτρέπεται από την 

κείμενη νομοθεσία ή αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού 
βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

• Βεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη, όταν πρόκειται για λειτουργούς της επικρατούσας 
θρησκείας ή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του εκπροσώπου της γνωστής 
στη Χώρα θρησκείας ότι ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να ασκεί αποκλειστικά ιερατικά 
καθήκοντα 

• 1 Φάκελο με λάστιχο


