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ΟΗ ΠΔΡΗ ΓΔΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2001 ΔΧ 2017 

__________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 16(3)(γ), 16(4) θαη 64 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΓΔΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ (ΤΝΣΖΡΟΤΜΔΝΑ ΣΔΚΝΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΑΝΧ ΣΧΝ ΔΗΚΟΗ ΔΝΟ ΔΣΧΝ 
ΚΑΗ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΤΝΖΘΟΤ ΓΗΑΜΟΝΖ) ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 2019 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΚΑΝΟΝΗΜΧΝ 
Καλνληζκόο 

1.  πλνπηηθόο ηίηινο. 

 ΜΔΡΟ Η 
 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΚΑΗ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
2.  Δξκελεία. 

3.  θνπόο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ. 

 ΜΔΡΟ ΗΗ 
 

ΣΔΚΝΑ ΑΝΧ ΣΧΝ ΔΗΚΟΗ ΔΝΟ ΔΣΧΝ ΤΝΣΖΡΟΤΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ Ή ΣΟΝ/ΣΖ ΤΕΤΓΟ 
ΣΟΤ 

4.  πληεξνύκελν ηέθλν. 

5.  Απόδεημε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ ζπληεξνύκελνπ ηέθλνπ. 

 ΜΔΡΟ ΗΗΗ 
 

ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΤΝΖΘΟΤ ΓΗΑΜΟΝΖ  
6.  Πξνζδηνξηζκόο ζπλήζνπο δηακνλήο. 

7.  Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζπλήζνπο δηακνλήο. 

 ΜΔΡΟ ΗV 
 

ΠΟΗΚΗΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
8.  Πηζηνπνηεηηθά, δηθαηνινγεηηθά θαη άιια ζηνηρεία. 

9.  Πιεξνθόξεζε κέζσ δηαζπλδεδεκέλσλ αξρείσλ. 

10.  Δπηηόπηνη έιεγρνη, ζπλεληεύμεηο θαη άιιε έξεπλα. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 
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Απιθμόρ 241  

 
Οι πεπί Γενικού Σςζηήμαηορ Υγείαρ (Σςνηηπούμενα Τέκνα Γικαιούσος Ηλικίαρ άνω ηων Δίκοζι Δνόρ Δηών και 

Απόδειξη Σςνήθοςρ Γιαμονήρ) Κανονιζμοί ηος 2019, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηον Οπγανιζμό Αζθάλιζηρ 
Υγείαρ δςνάμει ηων άπθπων 16(3)(γ), 16(4) και 64 ηος πεπί Γενικού Σςζηήμαηορ Υγείαρ Νόμος, με ηην έγκπιζη 
ηος Υποςπγικού Σςμβοςλίος, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, 
δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ 
Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, 
Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΓΔΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2001 ΔΧ 2017 
__________________ 

 
Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 16(3)(γ), 16(4) θαη 64 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΓΔΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ (ΤΝΣΖΡΟΤΜΔΝΑ ΣΔΚΝΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΑΝΧ ΣΧΝ ΔΗΚΟΗ ΔΝΟ ΔΣΧΝ 
ΚΑΗ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΤΝΖΘΟΤ ΓΗΑΜΟΝΖ) ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 2019 

 
 

89(Η) ηνπ 2001 
134(Η) ηνπ 2002 
101(Η) ηνπ 2004 

62(Η) ηνπ 2005 
74(Η) ηνπ 2017. 

Ο Οξγαληζκόο Αζθάιηζεο Τγείαο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ησλ άξζξσλ 
16(3)(γ), 16(4) θαη 64 ηνπ πεξί Γεληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο Νόκνπ, εθδίδεη, κε ηελ έγθξηζε ηνπ 
Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ, ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο: 

  
πλνπηηθόο 
ηίηινο. 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Γεληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο (πληεξνύκελα 
Σέθλα Γηθαηνύρνπ Ζιηθίαο άλσ ησλ Δίθνζη Δλόο Δηώλ θαη Απόδεημε πλήζνπο Γηακνλήο) Καλνληζκνί 
ηνπ 2019. 

  
 ΜΔΡΟ Η 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΚΑΗ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
  

Δξκελεία. 
 

2.-(1) ηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο, εθηόο εάλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- 

  
 «αηηεηήο» ζεκαίλεη θπζηθό πξόζσπν ην νπνίν ππνβάιιεη ζηνλ Οξγαληζκό αίηεκα εγγξαθήο 

ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Καλνληζκνύ 5∙ 
  
 «Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Γεληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο Νόκν. 
  
      (2) Όξνη νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο θαη δελ εξκελεύνληαη 

δηαθνξεηηθά έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε απηνύο από ηνλ Νόκν. 
  
θνπόο ησλ 
παξόλησλ 
Καλνληζκώλ. 

3.  θνπόο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ είλαη ν θαζνξηζκόο ηνπ ηέθλνπ δηθαηνύρνπ ειηθίαο άλσ ησλ 
είθνζη ελόο εηώλ ην νπνίν είλαη ζπληεξνύκελν από απηόλ ή ηνλ/ηε ζύδπγό ηνπ, θαζώο θαη ησλ 
ζηνηρείσλ βάζεη ησλ νπνίσλ απνδεηθλύεηαη ε ζπλήζεο δηακνλή, εθόζνλ ακθηζβεηείηαη. 

  
 ΜΔΡΟ ΗΗ 

ΣΔΚΝΑ ΑΝΧ ΣΧΝ ΔΗΚΟΗ ΔΝΟ ΔΣΧΝ ΤΝΣΖΡΟΤΜΔΝΑ ΑΠΟ 
ΣΟΝ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ Ή ΣΟΝ/ΣΖ ΤΕΤΓΟ ΣΟΤ 

  
πληεξνύκελν 
ηέθλν. 

4.-(1) Σέθλν δηθαηνύρνπ ειηθίαο άλσ ησλ είθνζη ελόο εηώλ ην νπνίν είλαη ζπληεξνύκελν από απηόλ ή 
ηνλ/ηε ζύδπγό ηνπ είλαη-  

  
  (α)  θάζε ηέθλν ειηθίαο θάησ ησλ είθνζη έμη εηώλ πνπ είλαη θνηηεηήο∙ ή 
   
  (β)  θάζε ηέθλν πνπ ζηεξείηαη κόληκα ηεο ηθαλόηεηαο γηα απηνζπληήξεζε. 
  
      (2) Γηα ηνπο ζθνπνύο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ, «θνηηεηήο» ζεκαίλεη ηέθλν δηθαηνύρνπ άλσ 

ησλ είθνζη ελόο εηώλ ην νπνίν θνηηά ηαθηηθά ζε πξόγξακκα ζπνπδώλ γηα ηελ απόθηεζε ηίηινπ 
ζπνπδώλ πνπ απνλέκεηαη από- 

  
(α)  δεκόζην παλεπηζηήκην ηεο Γεκνθξαηίαο,   

(β)  δεκόζηα ζρνιή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Γεκνθξαηίαο,  

(γ)  ηδησηηθό παλεπηζηήκην ηεο Γεκνθξαηίαο,  

(δ)  εθπαηδεπηηθά αμηνινγεκέλν-πηζηνπνηεκέλν θιάδν ζπνπδώλ ηδησηηθήο ζρνιήο 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Γεκνθξαηίαο,  
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(ε)  πξόγξακκα ζπνπδώλ πνπ πξνζθέξεηαη κε ηε κέζνδν ηεο δηθαηόρξεζεο ή 
πηζηνπνίεζεο, ή  

  (ζη)  ίδξπκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνύ πνπ έρεη ηύρεη αλαγλώξηζεο σο 
ίδξπκα αλώηεξεο εθπαίδεπζεο από αξκόδηνπο εζληθνύο θνξείο ηεο ρώξαο ζηελ νπνία 
ιεηηνπξγεί. 

      (3) Σα αλαθεξόκελα ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (α) έσο (ζη) ηεο παξαγξάθνπ (2) βεβαηώλνληαη από 
αξκόδηνπο θνξείο ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  
Απόδεημε ηεο 
ηδηόηεηαο ηνπ 
ζπληεξνύκελνπ 
ηέθλνπ.  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
17.5.2019. 

5.-(1) Γηα ζθνπνύο εγγξαθήο ζην ύζηεκα ππνβάιιεηαη αίηεκα εγγξαθήο όπσο θαζνξίδεηαη ζηηο 
πεξί ηνπ Γεληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο  (Καζνξηζκόο ησλ δηαδηθαζηώλ εγγξαθήο θαη δηαγξαθήο ησλ 
δηθαηνύρσλ ζην ύζηεκα θαζώο θαη ησλ δηαδηθαζηώλ έλαξμεο, αλαλέσζεο θαη ηεξκαηηζκνύ ηνπ 
δηθαηώκαηνο ζε ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο ζην ύζηεκα) Απνθάζεηο ηνπ 2019.  

  
 
 
Παξάξηεκα Η. 

    (2) Γηα ηελ απόδεημε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ ζπληεξνύκελνπ ηέθλνπ, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 4, ν 
Οξγαληζκόο δύλαηαη λα δεηήζεη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, νπνηαδήπνηε από ηα πηζηνπνηεηηθά, 
δηθαηνινγεηηθά θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η. 

  
      (3) Ο Οξγαληζκόο δύλαηαη λα δεηεί ηελ ππνβνιή νπνησλδήπνηε άιισλ ζηνηρείσλ θξίλεη αλαγθαία 

γηα ηελ απόδεημε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ ζπληεξνύκελνπ ηέθλνπ. 
  
      (4) Ο Οξγαληζκόο αθνινπζεί δηαδηθαζία αλαλέσζεο, όπσο θαζνξίδεηαη ζηηο πεξί ηνπ Γεληθνύ 

πζηήκαηνο Τγείαο  (Καζνξηζκόο  ησλ δηαδηθαζηώλ εγγξαθήο θαη δηαγξαθήο ησλ δηθαηνύρσλ ζην 
ύζηεκα θαζώο θαη ησλ δηαδηθαζηώλ έλαξμεο, αλαλέσζεο θαη ηεξκαηηζκνύ ηνπ δηθαηώκαηνο ζε 
ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο ζην ύζηεκα) Απνθάζεηο ηνπ 2019, γηα λα επαλαμηνινγήζεη θαηά πόζν 
ν δηθαηνύρνο εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηα θξηηήξηα πνπ ηνλ θαζηζηνύλ δηθαηνύρν ηνπ πζηήκαηνο. 

  
 ΜΔΡΟ IΗΗ 

ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΤΝΖΘΟΤ ΓΗΑΜΟΝΖ  
  
Πξνζδηνξηζκόο 
ζπλήζνπο 
δηακνλήο.  
Παξάξηεκα ΗΗ. 

6.  Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο, ν Οξγαληζκόο ιακβάλεη ππόςε ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ.  
 

  
Απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία 
ζπλήζνπο 
δηακνλήο.  
Παξάξηεκα ΗΗΗ. 

7.-(1) ε πεξίπησζε πνπ ε ζπλήζεο δηακνλή ακθηζβεηείηαη, ν Οξγαληζκόο δύλαηαη λα δεηήζεη 
δηαδεπθηηθά ή ζσξεπηηθά νπνηαδήπνηε από ηα πηζηνπνηεηηθά, δηθαηνινγεηηθά αλαθέξνληαη ζην 
Παξάξηεκα ΗΗΗ.  

  
      (2) Ο Οξγαληζκόο δύλαηαη λα δεηεί ηελ ππνβνιή νπνησλδήπνηε άιισλ ζηνηρείσλ θξίλεη αλαγθαία 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο. 
   
 ΜΔΡΟ ΗV 

ΠΟΗΚΗΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
  
Πηζηνπνηεηηθά, 
δηθαηνινγεηηθά 
θαη άιια 
ζηνηρεία. 

8.-(1) Όια ηα πηζηνπνηεηηθά, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη δπλάκεη ησλ πξνλνηώλ 
ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ είλαη- 

  (α)  πξσηόηππα ή πηζηνπνηεκέλα αληίγξαθα από αξκόδηα αξρή ή αξκόδην όξγαλν ή θαη 
πηζηνπνηνύληα ππάιιειν, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαη 

   
  (β) ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα:  

 Ννείηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ ηα πηζηνπνηεηηθά, δηθαηνινγεηηθά εθδίδνληαη ζε άιιε 
γιώζζα, ζπλνδεύνληαη από επίζεκε πηζηνπνηεκέλε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά. 

 
 

50 ηνπ 1972 
91 ηνπ 1972 

6(ΗΗΗ) ηνπ 2005. 

(2)  Πηζηνπνηεηηθά, δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί από ρώξα εθηόο ηεο Γεκνθξαηίαο 
πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί από αξκόδηα αξρή θαη λα ηεξνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ πεξί ηεο 
πµβάζεσο πεξί Καηαξγήζεσο ηεο Τπνρξεώζεσο πξνο Ννµηµνπνίεζηλ Αιινδαπώλ ∆εµνζίσλ 
Δγγξάθσλ (Κπξσηηθνύ) Νόµνπ.  
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Πιεξνθόξεζε 
κέζσ 
δηαζπλδεδεκέλσλ 
αξρείσλ.  

9.-(1) Όπνπ είλαη εθηθηό, ιακβάλεηαη πιεξνθόξεζε κέζσ δηαζπλδεδεκέλσλ αξρείσλ ηεο 
Γεκνθξαηίαο ή/θαη ησλ αξρώλ ηνπηθήο δηνίθεζεο θαη ν αηηεηήο δελ απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη 
πηζηνπνηεηηθά, δηθαηνινγεηηθά.  

      (2)  ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ πξνλνηώλ ηεο παξαγξάθνπ (1), ν ελδηαθεξόκελνο 
ελεκεξώλεηαη κέζσ ζρεηηθώλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ Οξγαληζκνύ.  

  
Δπηηόπηνη 
έιεγρνη, 
ζπλεληεύμεηο θαη 
άιιε έξεπλα. 

10. Δμνπζηνδνηεκέλνη ιεηηνπξγνί ηνπ Οξγαληζκνύ δύλαηαη λα- 

  
  (α) πξαγκαηνπνηνύλ επηηόπηνπο ειέγρνπο ή/θαη ζπλεληεύμεηο κε ην ηέθλν ή ην πξόζσπν 

ηνπ νπνίνπ ε ζπλήζεο δηακνλή ακθηζβεηείηαη ή/θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, θαη 
   
  (β) δηελεξγνύλ νπνηαδήπνηε άιιε έξεπλα θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ απόδεημε ηεο 

ηδηόηεηαο ηνπ ζπληεξνύκελνπ ηέθλνπ ή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο 
ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

(Καλνληζκόο 5)   

Α.  ηνηρεία πνπ δεηνύληαη γηα ηελ απόδεημε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ ηέθλνπ ειηθίαο άλσ ησλ είθνζη ελόο εηώλ πνπ είλαη 
ζπληεξνύκελν από ηνλ δηθαηνύρν ή ηνλ/ηε ζύδπγό ηνπ:  

 
1.  Γηα ηελ ηδηόηεηα ηνπ ηέθλνπ, πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο ή δηάηαγκα πηνζεζίαο, όπνπ εθαξκόδεηαη. 

  
2.  Γηα ηελ ηδηόηεηα ηνπ ζπληεξνύκελνπ ηέθλνπ ηνπ/ηεο ζπδύγνπ ηνπ δηθαηνύρνπ, πηζηνπνηεηηθό γάκνπ 

γνλέσλ ή πηζηνπνηεηηθό πνιηηηθήο ζπκβίσζεο γνλέσλ, όπνπ εθαξκόδεηαη. 
 

3.  Γηα ηελ ηδηόηεηα ηνπ ζπληεξνύκελνπ ηέθλνπ δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ, αληίγξαθν απόθαζεο δηθαζηεξίνπ γηα 
ηε γνληθή κέξηκλα ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην πξόζσπν κε ην νπνίν ην ηέθλν δηακέλεη. 
 

4.  Γηα ηελ ηδηόηεηα ηνπ ζπληεξνύκελνπ ηέθλνπ πνπ έρεη θαηαζηεί νξθαλό, πηζηνπνηεηηθό ζαλάηνπ γνλέα/σλ 
από ην αξρείν ζαλάησλ ηνπ Σκήκαηνο Αξρείνπ Πιεζπζκνύ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθώλ. 

Β.  Δπηπξόζζεην ζηνηρείν πνπ δεηείηαη γηα ηέθλν ειηθίαο θάησ ησλ είθνζη έμη εηώλ πνπ είλαη θνηηεηήο:  βεβαίσζε 
θνίηεζεο. 

 
Γ.  Δπηπξόζζεην ζηνηρείν πνπ δεηείηαη γηα ηέθλν πνπ ζηεξείηαη κόληκα ηεο ηθαλόηεηαο γηα απηνζπληήξεζε:  ηαηξηθό 

πηζηνπνηεηηθό από ηαηξό ζπκβεβιεκέλν κε ηνλ Οξγαληζκό ή επίζεκν ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό επηθπξσκέλν από 
θξαηηθό ηαηξηθό ιεηηνπξγό γηα ηέθλν πνπ ζηεξείηαη κόληκα ηεο ηθαλόηεηαο γηα απηνζπληήξεζε ζην νπνίν 
αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα ν ιόγνο ζηέξεζεο ηεο ηθαλόηεηαο γηα απηνζπληήξεζε: 

 
             Ννείηαη όηη ν Οξγαληζκόο δύλαηαη λα δεηήζεη εμέηαζε ηνπ ηέθλνπ από ην Ηαηξνζπκβνύιην, ζε πεξίπησζε πνπ 

ππάξρεη ζνβαξόο ιόγνο ακθηζβήηεζεο. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

(Καλνληζκόο 6) 

Πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο: 

 1.  Οη επαγγεικαηηθνί δεζκνί, ε θαηάζηαζε εξγνδόηεζεο ζηε Γεκνθξαηία, ε ζηαζεξόηεηα θαη δηάξθεηα 
ηεο εξγαζίαο (ζύκβαζε εξγνδόηεζεο θαη απόδεημε θαηαβνιήο θνηλσληθώλ αζθαιίζεσλ, 
πηζηνπνηεηηθό από ηνλ εξγνδόηε όηη ζπλερίδεη λα εξγνδνηείηαη από απηόλ). 

   
 2.  Οη πξνζσπηθνί δεζκνί, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη νη νηθνγελεηαθνί δεζκνί πνπ δηαηεξεί ν 

αηηεηήο ζηε Γεκνθξαηία.  
   
 3.  Ζ δηάξθεηα θαη ε ζπλέρεηα ηεο λόκηκεο παξακνλήο ηνπ αηηεηή ζηε Γεκνθξαηία.  
   
 4.  Ζ κνληκόηεηα ηνπ ηόπνπ δηακνλήο ηνπ αηηεηή.  
   

118(Η) ηνπ 2002 
230(Η) ηνπ 2002 

5.  Ζ ηδηόηεηα ηνπ αηηεηή σο θαηνίθνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί 
Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νόκνπ. 

162(Η) ηνπ 2003 
195(Η) ηνπ 2004 

92(Η) ηνπ 2005 
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113(Η) ηνπ 2006 
80(Η) ηνπ 2007 

138(Η) ηνπ 2007 
32(Η) ηνπ 2009 
45(Η) ηνπ 2009 
74(Η) ηνπ 2009 

110(Η) ηνπ 2009 
41(Η) ηνπ 2010 

133(Η) ηνπ 2010 
116(Η) ηνπ 2011 
197(Η) ηνπ 2011 
102(Η) ηνπ 2012 
188(Η) ηνπ 2012 

19(Η) ηνπ 2013 
26(Η) ηνπ 2013 
27(Η) ηνπ 2013 
17(Η) ηνπ 2014 

115(Η) ηνπ 2014 
134(Η) ηνπ 2014 
170(Η) ηνπ 2014 
116(Η) ηνπ 2015 
187(Η) ηνπ 2015 

2(Η) ηνπ 2015 
110(Η) ηνπ 2016 
135(Η) ηνπ 2016 
119(Η) ηνπ 2017 
134(Η) ηνπ 2017 
165(Η) ηνπ 2017 

51(Η) ηνπ 2018 
96(Η) ηνπ 2018 

122(Η) ηνπ 2018 
139(Η) ηνπ 2018 

27(Η) ηνπ 2019 
28(Η) ηνπ 2019 

63(Η) ηνπ 2019. 
   
 6.  Ζ πεγή ησλ εζόδσλ ηνπ αηηεηή.  
   
 7.  Άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηνλ αηηεηή.  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 

(Καλνληζκόο 7) 
Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζπλήζνπο δηακνλήο 

1. Ο δηθαηνύρνο δύλαηαη λα ππνβάιεη έλα εθ ησλ πην θάησ:  

 α. Λνγαξηαζκό ππεξεζηώλ θνηλήο σθέιεηαο ν νπνίνο θαιύπηεη αδηάιεηπηα ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο 
κήλεο- 

 (i) ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο,   

(ii) ηειεθώλνπ, ή 

(iii) λεξνύ.  

   
 β. Αλαθνξηθά κε ηελ θαηνηθία ηνπ αηηεηή-  

 

(i) αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ηδηνθηεζίαο ηεο θαηνηθίαο,  

(ii) αγνξαπσιεηήξην έγγξαθν, ή  

(iii) ελνηθηαζηήξην ζπκβόιαην.  
   
 γ. 

 
 

Αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο από ην Σκήκα Φνξνινγίαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί 
Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νόκνπ, ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο.  

 
59(Η) ηνπ 2010 

114(Η) ηνπ 2010 
126(Η) ηνπ 2010 

2(Η) ηνπ 2012 

δ. 
 

 

Βεβαίσζε από ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ όηη θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο 
θαηαβιήζεθαλ εηζθνξέο ζην Σακείν Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί 
Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ Νόκνπ.  
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37(Η) ηνπ 2012 
170(Η) ηνπ 2012 
193(Η) ηνπ 2012 
106(Η) ηνπ 2014 
194(Η) ηνπ 2014 
176(Η) ηνπ 2015 

1(Η) ηνπ 2017 
52(Η) ηνπ 2017 

115(Η) ηνπ 2017 
132(Η) ηνπ 2018. 
   
 ε. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ δηθαηνύρνπ ζηελ νπνία αλαθέξεη ηε δηεύζπλζε δηακνλήο ηνπ.  

   

 ζη. ε πεξίπησζε πνπ πξνζθνκίδνληαη ζηνηρεία ζην όλνκα ηνπ/ηεο ζπδύγνπ ηνπ αηηεηή, ν 
Οξγαληζκόο δύλαηαη λα δεηά ηα αθόινπζα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ όηη ηα πξόζσπα απηά 
δηακέλνπλ θάησ από ηελ ίδηα ζηέγε:  

   
  (i) Λνγαξηαζκό θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ε δηεύζπλζε δηακνλήο.  

(ii) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ δηθαηνύρνπ ζηελ νπνία δειώλεη όηη δηακέλεη καδί κε ηνλ/ηε 
ζύδπγό ηνπ θαη αλαθέξεη ηε δηεύζπλζε δηακνλήο. 

 
2. Ο Οξγαληζκόο δύλαηαη λα δεηεί ηελ ππνβνιή νπνησλδήπνηε από ηα πην πάλσ αλαθεξόκελα ζηνηρεία θξίλεη αλαγθαία 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο. 
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