Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου «Αίτηση για άδεια διαμονής»

Γενικές οδηγίες
Η συμπλήρωση της αίτησης είναι υποχρεωτική για κάθε πολίτη τρίτης χώρας, που ζητάει την έκδοση, την
ανανέωση ή την επανέκδοση Άδειας Διαμονής στην Ελλάδα ή επιθυμεί να δηλώσει την αλλαγή των προσωπικών
του στοιχείων στις αρμόδιες μεταναστευτικές αρχές.
Τα πεδία της αίτησης συμπληρώνονται όλα, εκτός από εκείνα που συμπληρώνονται από την υπηρεσία και εκείνα
για τα οποία δεν υπάρχουν στοιχεία.
Η συμπλήρωση γίνεται με κεφαλαία γράμματα, με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, ανάλογα με τις οδηγίες
που ακολουθούν.
Όπου υπάρχουν κουτάκια επιλογής, επιλέγεται ένα, σημειώνοντας x.
Οι ημερομηνίες συμπληρώνονται με αριθμούς με σειρά ημέρα, μήνας, έτος. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα να
συμπληρωθεί αναλυτικά, αρκεί η αναφορά του έτους.

Ι.
Διαγράψτε την υπηρεσία που δεν σας αφορά. Γράψτε τον Νομό και την Περιφέρεια στον οποίο έχει την έδρα της
η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) που θα εκδώσει την Άδεια Διαμονής σας (ΑΔ). Γράψτε τον
Δήμο ή την Κοινότητα στον οποίο υποβάλλετε την αίτηση.

ΙΙ .
Συμπληρώνεται μόνο όταν η αίτηση υποβάλλεται αυτοπρόσωπα από τον ενδιαφερόμενο, στο όνομα του οποίου
θα εκδοθεί η Άδεια Διαμονής. Γράψτε τον τόπο όπου υποβάλλεται η αίτηση (π.χ. Βόλος) και την ημερομηνία
υποβολής.
Υπογράψτε μπροστά στον αρμόδιο υπάλληλο, την στιγμή που καταθέτετε την αίτηση.

ΙΙΙ.
Σκοπός: Συμπληρώστε τον σκοπό της διαμονής σας στην Ελλάδα (π.χ. σπουδές, εξαρτημένη εργασία κλπ). Τον
κωδικό τον συμπληρώνει η υπηρεσία υποδοχής.
Επιλέξτε με x αν θέλετε αρχική χορήγηση, ανανέωση, επανέκδοση Άδειας Διαμονής (αν χάσατε την ΑΔ, φθάρηκε,
αλλάξατε στοιχεία, δεν την είχατε παραλάβει) ή εκ νέου χορήγηση (αν η ΑΔ σας ανακλήθηκε), ή αν θέλετε να
δηλώσετε αλλαγή των στοιχείων σας.
Στην περίπτωση που ζητάτε επανέκδοση, γράψε τον λόγο (π.χ. απώλεια, φθορά, μη παραλαβή)

IV.
Α . ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Α1
Α2
Α3
Α4
Α5
Α6
Α7
Α8
Α9
Α10
Α11
Α12
Α13
Α14
Α15
Α16

Γράψτε το επώνυμό σας με λατινικά γράμματα, όπως στο διαβατήριό σας
Γράψτε το όνομά σας με λατινικά γράμματα, όπως στο διαβατήριό σας
Γράψτε το όνομα του πατέρα σας με λατινικά γράμματα
Γράψτε το επώνυμο του πατέρα σας με λατινικά γράμματα
Γράψτε το όνομα της μητέρας σας με λατινικά γράμματα
Γράψτε το επώνυμο της μητέρας σας με λατινικά γράμματα
Γράψτε την ημερομηνία γεννήσεώς σας. Τουλάχιστο γράψτε το έτος,
Γράψτε την χώρα που γεννηθήκατε με ελληνικά γράμματα
Σημειώστε με x το σωστό
Γράψτε την χώρα της οποίας έχετε την ιθαγένεια / υπηκοότητα
Σημειώστε x, αν δεν έχετε καμία ιθαγένεια / υπηκοότητα
Σημειώστε x, αν έχετε κάνει αίτηση για την ελληνική ιθαγένεια
Γράψτε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αν έχετε
Γράψτε την αρμόδια για σας Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (εφορία)
Γράψτε τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου, αν έχετε
Γράψτε το ασφαλιστικό σας ταμείο, αν είστε ασφαλισμένος

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Β1
Β2
Β3
Β4

Γράψτε αν έχετε διαβατήριο, laissez passer ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο
Γράψτε τον αριθμό του ταξιδιωτικού εγγράφου που κατέχετε
Γράψτε την ημερομηνία λήξης του ταξιδιωτικού εγγράφου που κατέχετε
Γράψτε με ελληνικά γράμματα την χώρα που εξέδωσε το ταξιδιωτικό έγγραφο που κατέχετε
Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: Αν αλλάξετε διεύθυνση, πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως την
υπηρεσία που εκδίδει την άδεια διαμονής σας.
Γ1
Γράψτε με ελληνικά γράμματα την οδό στην οποία μένετε
Γ2
Γράψτε τον αριθμό του σπιτιού σας
Γ3
Γράψτε τον ταχυδρομικό κώδικα του σπιτιού σας

Γ4
Γ5
Γ6

Γράψτε με ελληνικά γράμματα τον δήμο ή την κοινότητα που μένετε
Γράψτε με ελληνικά γράμματα τον νομό που μένετε
Γράψτε στον κατάλληλο χώρο τα τηλέφωνά σας

Δ. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Δ1
Δ2
Δ3
Δ4
Δ5

Δ6
Δ7
Δ8
Δ9
Δ 10
Δ 11
Δ 12
Δ 13
Δ 14
Δ 15
Δ 16
Δ 17
Δ 18

Γράψτε αν την άδεια διαμονής που έχετε σήμερα έχει εκδώσει η Αστυνομία, η Περιφέρεια, ο ΟΑΕΔ κλπ.
Γράψτε αν έχετε «πράσινη κάρτα», αυτοκόλλητο, άδεια παραμονής της αστυνομίας κλπ.
Γράψτε τον ΕΚΑ, αν έχετε Άδεια Διαμονής αυτοκόλλητη
Γράψτε τον αριθμό φακέλου, αν έχετε Άδεια Διαμονής αυτοκόλλητη (είναι δίπλα στον ΕΚΑ)
Γράψτε τον αριθμό αδείας, αν έχετε Άδεια Διαμονής αυτοκόλλητη (είναι πάνω δεξιά – δίπλα στην ένδειξη
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ)
Γράψτε τον λόγο για τον οποίο εκδόθηκε η άδειά σας (π.χ. μέλος οικογένειας, σπουδές)
Γράψτε στον κατάλληλο χώρο πότε εκδόθηκε και πότε λήγει η άδειά σας
Σημειώστε x αν η ΑΔ έχει εκδοθεί στο όνομά σας
Αν αναγράφεστε στην ΑΔ άλλου προσώπου, διαλέξτε με x το σωστό
Σημειώστε x αν είστε αναγνωρισμένος πρόσφυγας
Σημειώστε x αν μένετε στην Ελλάδα με βάση διεθνή προστασία (επικουρική κλπ)
Σημειώστε x αν έχετε καταθέσει αίτηση για άσυλο και γράψτε πότε την καταθέσατε
Σημειώστε x αν καταθέσατε αίτηση για διεθνή προστασία και γράψτε πότε την καταθέσατε
Σημειώστε x αν είχατε ΑΔ που έληξε και γράψτε πότε έληξε
Σημειώστε x αν δεν είχατε ποτέ ΑΔ
Σημειώστε x αν απορρίφθηκε αίτημά σας για άσυλο ή διεθνή προστασία και γράψτε πότε απορρίφθηκε
αυτό
Σημειώστε x αν είχατε θεώρηση εισόδου (VISA) που έληξε και γράψτε πότε έληξε
Γράψτε την ημερομηνία που ήρθατε στην Ελλάδα για πρώτη φορά

Ε. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ε1
Ε2

Ε3

Διαλέξτε σημειώνοντας x στο τετράγωνο που σας αντιστοιχεί
Ε2α
Γράψτε τον αριθμό των ανήλικων (κάτω των 18 ετών) άγαμων τέκνων σας που μένουν στην
Ελλάδα
Ε2β
Γράψτε τον αριθμό των ανήλικων (κάτω των 18 ετών) άγαμων τέκνων σας που μένουν εκτός
Ελλάδος
Ε3α
Γράψτε τον αριθμό των ανήλικων (κάτω των 18 ετών) τέκνων σας που μένουν στην Ελλάδα
Ε3β
Γράψτε τον αριθμό των ενήλικων (άνω των 18 ετών) τέκνων σας που μένουν εκτός Ελλάδος

ΣΤ. ΔΙΑΜΟΝΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γράψτε την χώρα ή τις χώρες στις οποίες μένατε πριν την αρχική σας είσοδο στην Ελλάδα.
Γράψτε από πότε μέχρι πότε μένατε σε κάθε χώρα και αν είχατε ή όχι άδεια διαμονής
Ζ. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ζ1
Ζ2
Ζ3

Διαλέξτε σημειώνοντας x στο τετράγωνο που σας αντιστοιχεί
Διαλέξτε σημειώνοντας x στο τετράγωνο που σας αντιστοιχεί
Γράψτε την χώρα προς την οποία επιθυμείτε να μεταναστεύσετε
Η. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: Εδώ γράψτε τον ή την σύζυγο και τα παιδιά σας που ζούν μαζί
σας στην Ελλάδα. Κάθε πίνακας έχει τρείς στήλες. Χρησιμοποιείστε μία στήλη για κάθε μέλος της οικογενείας
σας. Αν οι πίνακες του εντύπου δεν επαρκούν, γιατί τα μέλη της οικογενείας σας που ζουν μαζί σας στην Ελλάδα
είναι περισσότερα από έξι (6), φωτοτυπήστε την σελίδα αυτή, συμπληρώστε τα στοιχεία των επιπλέον μελών της
οικογενείας σας και συρράψτε την σελίδα στο τέλος του εντύπου αυτού.
Η1
Γράψτε αν πρόκειται για σύζυγο ή τέκνο
Η2
Γράψτε το επώνυμο με λατινικά γράμματα, όπως στο διαβατήριο
Η3
Γράψτε το όνομα με λατινικά γράμματα, όπως στο διαβατήριο
Η4
Γράψτε το όνομα του πατέρα με λατινικά γράμματα
Η5
Γράψτε το επώνυμο του πατέρα με λατινικά γράμματα
Η6
Γράψτε το όνομα της μητέρας με λατινικά γράμματα
Η7
Γράψτε το επώνυμο της μητέρας με λατινικά γράμματα
Η8
Γράψτε την ημερομηνία γεννήσεως. Τουλάχιστο γράψτε το έτος,
Η9
Γράψτε την χώρα που γεννήθηκε με ελληνικά γράμματα
Η 10
Σημειώστε με x το σωστό
Η 11
Γράψτε τον ΕΚΑ, αν το πρόσωπο έχει Άδεια Διαμονής αυτοκόλλητη
Η 12
Γράψτε τον αριθμό του ταξιδιωτικού εγγράφου που κατέχει
Η 13
Γράψτε την ημερομηνία λήξης του ταξιδιωτικού εγγράφου που κατέχει
Η 14
Γράψτε με ελληνικά γράμματα την χώρα που εξέδωσε το ταξιδιωτικό έγγραφο που κατέχει
Η 15
Σημειώστε με x την επιλογή σας

Θ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Θ1
Θ2
Θ3
Θ4
Θ5
Θ6

Σημειώστε με x το σωστό
Συμπληρώστε τον αντίστοιχο κωδικό, βρίσκοντας τον τύπο απασχόλησης, την ειδικότητά σας και τον
τομέα απασχόλησής σας στον παρακάτω πίνακα.

ΤΥΠΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΜΕΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Μισθωτός
Ημερομίσθιος
Κατ’ αποκοπή (φασόν)
Ανώτερο διοικητικό και διευθυντικό στέλεχος
Ερευνητής, επιστήμονας, καλλιτέχνης
Τεχνολόγος, τεχνικός βοηθός και συναφή
επαγγέλματα

101
102
103
201
202

Υπάλληλος γραφείου και συναφή επαγγέλματα

204

Απασχολούμενος στην παροχή υπηρεσιών,
πωλητής σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές
Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκομία
Αλιεία
Ορυχεία, λατομεία
Μεταποιητικές βιομηχανίες
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
νερού
Εμπόριο, επισκευές
Ξενοδοχεία, εστιατόρια
Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες

Βοηθός σε οικογενειακή επιχείρηση
Αυτοαπασχολούμενος χωρίς προσωπικό
Αυτοαπασχολούμενος
με προσωπικό
Ειδικευμένος γεωργός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος, αλιέας
Ειδικευμένος τεχνίτης, τεχνικά επαγγέλματα
Χειριστής σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων
Ανειδίκευτος εργάτης, χειρώνακτας και
μικροεπαγγελματίας

104
105
104
206
207
208

301
302
303
304

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις
Τράπεζες, ασφάλειες, χρηματιστηριακές εργασίες κλπ
Εκπαίδευση
Υγεία και κοινωνική μέριμνα

305

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

309
310
311
312
313

306
307
308

Οικιακοί βοηθοί
Κατασκευές - Οικοδομές

203

205

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ι1
Ι2
Ι3
Ι4
Ι5
Ι6

Γράψτε το καθαρό ποσό που λάβατε την περασμένη χρονιά από την εργασία σας. Αν κάνετε
φορολογική δήλωση, αντιγράψτε το ποσό που δηλώσατε.
Σημειώστε με x, αν παίρνετε σύνταξη στην Ελλάδα
Γράψτε τον ασφαλιστικό φορέα που σας δίνει την σύνταξη
Σημειώστε με x, αν παίρνετε επίδομα στην Ελλάδα
Γράψτε τον φορέα που σας δίνει το επίδομα
Γράψτε τον αριθμό των προσώπων που συντηρούνται από σας στην Ελλάδα

ΙΑ 1
ΙΑ 2
ΙΑ 3
ΙΑ 4
ΙΑ 5
ΙΑ 6

Σημειώστε με x το επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε λάβει. Αν κάποιο επίπεδο δεν το έχετε ολοκληρώσει,
σημειώστε x στην αντίστοιχη στήλη. Για να επιλέξετε ευκολότερα, η α΄ βαθμια εκπαίδευση αντιστοιχεί με
το ελληνικό δημοτικό σχολείο (6 χρόνια), η β’ βάθμια με το γυμνάσιο και το λύκειο (6 χρόνια), η
μεταδευτεροβάθμια με τα ΙΕΚ ή αντίστοιχες σχολές κατάρτισης, η πανεπιστημιακή με τα Πανεπιστήμια
και τα Τ. Ε. Ι. και στις μεταπτυχιακές σπουδές περιλαμβάνονται τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά
διπλώματα.

ΙΒ 1
ΙΒ 2

Γράψτε την μητρική σας γλώσσα με ελληνικά γράμματα
Γράψτε το θρήσκευμά σας ή την ένδειξη «κανένα», αν δεν θρησκεύεστε. Σημειώστε παύλα (-) αν δεν
επιθυμείτε να δηλώσετε το θρήσκευμά σας.
Γράψτε την εθνική σας καταγωγή, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια / υπηκοότητα που έχετε σήμερα
Σημειώστε x στο κουτάκι που αντιστοιχεί στο επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας

ΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΙΒ. ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΒ 3
ΙΒ 4
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V.
Συμπληρώνεται από το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, όταν αυτή δεν υποβάλλεται από τον
ενδιαφερόμενο, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια διαμονής. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών υπογράφει
στον προβλεπόμενο χώρο, μπροστά στον αρμόδιο υπάλληλο την στιγμή της υποβολής της αίτησης. ΠΡΟΣΟΧΗ!
Δεν μπαίνει καμία υπογραφή στον χώρο της 1ης σελίδας. Επίσης ο αιτών δηλώνει στον κατάλληλο χώρο με ποία
ιδιότητα υποβάλλει την αίτηση, π. χ. ως γονέας, ως κηδεμόνας, ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κλπ.
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