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Εγκύκλιος Αριθ. 1 

ΘΕΜΑ: «Μεταβολή στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών» 

Κατόπιν προφορικών και έγγραφων ερωτηµάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία 
µας αναφορικά µε τη µεταβολή στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών, οι 
οποίοι αιτούνται ανανέωση ή επανέκδοση των αδειών διαµονής τους βάσει των νέων 
στοιχείων και επειδή εγείρονται εύλογα ερωτήµατα ως προς τη δυνατότητα 
καταχώρισης των µεταβολών αυτών, καθώς και ως προς τα δικαιολογητικά που θα 
αναζητούνται σε κάθε περίπτωση, υποβλήθηκε σχετικό ερώτηµα στο Νοµικό 
Συµβούλιο του Κράτους. 

 Επί του ανωτέρω ερωτήµατος, εκδόθηκε η αριθ. 37/2007 Γνωµοδότηση του 
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε µερικώς αποδεκτή από τον 
Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Αθ. Νάκο, ως προς τα ακόλουθα σηµεία, σύµφωνα µε τα 
οποία:  

• Το διαβατήριο υπηκόου τρίτης χώρας που διαµένει νόµιµα στην 
ελληνική επικράτεια αποτελεί, κατά την ελληνική νοµοθεσία 
πρωτίστως το δηµόσιο έγγραφο από το οποίο διαπιστώνονται τα 
στοιχεία της ταυτότητας του. 

• Νόµιµες µεταβολές στα στοιχεία ταυτότητας τρίτων χωρών πρέπει να 
προκύπτουν από διαβατήριο σε ισχύ για το οποίο η εκδίδουσα αρχή 
του κράτους προέλευσης θα πιστοποιεί ότι εκδίδεται σε 
αντικατάσταση του παλαιού µε τα διαφορετικά στοιχεία. 

• Απαιτείται αναγνώριση στη χώρα µας, για την ισχύ του 
δεδικασµένου αλλοδαπών αποφάσεων που αφορούν στην 
προσωπική κατάσταση υπηκόων τρίτων χωρών µέσω των οποίων 
επέρχεται αλλαγή στα στοιχεία ταυτότητας, καθώς και για αυτές 
που αφορούν την ταυτοπροσωπία.  

• Στην περίπτωση που ανακύπτουν στοιχεία παράνοµης 
συµπεριφοράς συναρτώµενα µε τα στοιχεία ταυτότητος, οι 
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αρµόδιες αρχές οφείλουν να αποστέλουν αυτά µε αναφορά στον 
αρµόδιο Εισαγγελέα για περαιτέρω διερεύνηση. 

  
Σε συνέχεια των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη τα προεκτεθέντα σηµεία 

της υπόψη γνωµοδότησης, σας παρέχουµε στην παρούσα εγκύκλιο περαιτέρω 
διευκρινίσεις για τη µεταβολή στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών µέσω 
µιας κατηγοριοποίησης των περιπτώσεων, διευκρινίζοντας ζητήµατα επί της 
διαδικασίας, καθώς και των απαιτούµενων για κάθε περίπτωση δικαιολογητικών. 
 
 Α. Περιπτώσεις µεταβολής στοιχείων ταυτότητας /Απαιτούµενα δικαιολογητικά  

 
 Κοινά δικαιολογητικά 

Αρχικά, σας επισηµαίνουµε ότι σε όλες τις κατωτέρω περιπτώσεις µεταβολής 
στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών είναι απαραίτητη η προσκόµιση νέου 
διαβατηρίου σε ισχύ, για το οποίο η εκδίδουσα αρχή του κράτους προέλευσης θα 
πιστοποιεί ότι εκδίδεται σε αντικατάσταση του παλαιού µε τα νέα στοιχεία.  

Σε διαφορετική περίπτωση η εν λόγω πιστοποίηση θα πρέπει να παρέχεται 
από αυτοτελές επίσηµο έγγραφο της εκδούσας προξενικής αρχής που θα βεβαιώνει, 
οµοίως, ότι το νέο προσκοµισθέν διαβατήριο έχει εκδοθεί σε αντικατάσταση του 
παλαιού µε τα νέα στοιχεία του υπηκόου τρίτης χώρας και το νοµικό πλαίσιο βάσει 
του οποίου έχει επέλθει η εν λόγω µεταβολή.  

Ως προς τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε ειδικότερη 
περίπτωση, παρατίθενται ως ακολούθως: 

 
1. Μεταβολές αστικής κατάστασης υπηκόου τρίτης χώρας, ήτοι αλλαγή 

ονόµατος λόγω βάφτισης ή επωνύµου λόγω γάµου, διαζυγίου ή ακύρωσης 
γάµου που συνεπάγεται την ανάκτηση οικογενειακού επωνύµου, 
αναγνώρισης, υιοθεσίας ή λύση υιοθεσίας, 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, θα γίνεται ανανέωση ή επανέκδοση της άδειας 
διαµονής, εφόσον προσκοµιστούν από τον ενδιαφερόµενο εκτός των κοινών 
οριζόµενων δικαιολογητικών, τα κατά περίπτωση επίσηµα έγγραφα που 
δικαιολογούν την µεταβολή των στοιχείων ταυτότητας (π.χ. αντίγραφο 
ληξιαρχικής πράξης βαφτίσεως ή ληξιαρχικής πράξης γάµου ή απόφασης 
διαζυγίου ή επίσηµης πράξης υιοθεσίας).  

Τα αιτήµατα που αφορούν σε µεταβολές που στηρίζονται σε αλλοδαπές δικαστικές 
αποφάσεις, υπηκόων τρίτων χωρών  δια των οποίων επέρχεται αλλαγή στην 
προσωπική κατάσταση (διαζύγιο, υιοθεσία, αναγνώριση κ.λ.π), θα γίνονται αποδεκτά, 
µόνον, εφόσον το δεδικασµένο τους έχει αναγνωριστεί µε απόφαση ελληνικού 
δικαστηρίου στο πλαίσιο της διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας. 
 
2. Σε περιπτώσεις αλλαγής ηµεροµηνίας / χρονολογίας γέννησης, τα σχετικά 

αιτήµατα θα γίνονται αποδεκτά, µόνον, εφόσον εκτός των κοινών οριζόµενων 
δικαιολογητικών προσκοµίζεται επίσηµο έγγραφο της χώρας που πιστοποιεί, ότι 
έχει επέλθει µεταβολή στα εν λόγω στοιχεία του ενδιαφερόµενου ή ότι η 
δηλωθείσα αλλαγή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα (βούληση δήλωσης ψευδών 
στοιχείων) του ενδιαφερόµενου. 
 Προσοχή: Η εν λόγω µεταβολή µπορεί να ασκηθεί άπαξ.  
 

3. Σε περιπτώσεις αλλαγής ονόµατος ή επωνύµου για άλλους λόγους πλην των 
αναφερόµενων στην παρ. 1 του παρόντος, θα απαιτείται εκτός των κοινών 
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δικαιολογητικών, αντίγραφο της απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου ή διοικητικής 
αρχής, εφόσον κατά το εσωτερικό δίκαιο της χώρας ιθαγένειας η εν λόγω 
µεταβολή συντελείται µόνο µε πράξη διοικητικής αρχής και τούτο πιστοποιείται 
από συνοδευτικό έγγραφο της αρµόδιας προξενικής αρχής της χώρας από το 
οποίο θα εµφαίνεται το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της δηλωθείσας µεταβολής. 

Προσοχή:Τα αιτήµατα που επιστηρίζονται σε απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου θα 
γίνονται αποδεκτά µόνον, εφόσον, έχει υποβληθεί σχετική αίτηση προς αναγνώριση 
του δεδικασµένου σε ελληνικό δικαστήριο και επ’ αυτής έχει εκδοθεί απόφαση. 
 
4. Όταν προκύπτει σωρευτική αλλαγή και των λοιπών στοιχείων ταυτότητας πέραν 

των προαναφερόµενων της παρ. 3, ήτοι πατρώνυµο, µητρώνυµο, ηµεροµηνία 
γέννησης, τόπος γέννησης, θα απαιτείται εκτός των κοινών δικαιολογητικών και 
προσκόµιση αντίγραφου απόφασης αλλοδαπής δικαστικής αρχής επίσηµα 
επικυρωµένη και µεταφρασµένη.  

Τα ανωτέρω αιτήµατα θα γίνονται οµοίως αποδεκτά µόνο εφόσον έχει υποβληθεί 
σχετική αίτηση προς αναγνώριση του δεδικασµένου σε ελληνικό δικαστήριο και επ’ 
αυτής έχει εκδοθεί απόφαση. 
 
5. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται µικρές αλλαγές στην αναγραφή των 

ατοµικών στοιχείων που ενδεχοµένως, οφείλονται σε διαφορετικό τρόπο γραφής 
ή σε περίπτωση που υπάρχει προσθήκη ή διαγραφή δευτέρου ή ενδιάµεσου 
ονόµατος (middle name), είναι αρκετή η προσκόµιση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας 
από τις αρχές της χώρας τους νόµιµα επικυρωµένη και µεταφρασµένη 
συνοδευόµενη από το νέο διαβατήριο σε ισχύ. 

 
6. Στις περιπτώσεις αρχικής χορήγησης άδειας διαµονής λόγω υπαγωγής σε µία εκ 

των διαδικασιών νοµιµοποίησης που προβλέπονταν είτε βάσει των 
προγενέστερων διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05 είτε αυτών 
της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3536/2007 καθώς και της αριθµ. 11702/2006 
Κ.Υ.Α και εφόσον προκύπτει διαφορά στα έγγραφα που έχουν χορηγηθεί στο 
παρελθόν από τις αρµόδιες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης 
(ειδικά δελτία αλλοδαπών που ζήτησαν να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες, 
αιτήσεις για άσυλο, απορριπτικές αποφάσεις ασύλου ή αναγνώρισης 
οµογενειακής ιδιότητας για τους οµογενείς από Αλβανία), τα σχετικά αιτήµατα θα 
πρέπει να προωθούνται µόνο εφόσον προκύπτει, ότι δεν υπήρχε βούληση για τη 
δήλωση ψευδών στοιχείων, δηλαδή µόνο για µικρές αλλαγές που οφείλονται σε 
λανθασµένη αναγραφή λόγω µεταφοράς του ονόµατος –επωνύµου από την 
γλώσσα της χώρας προέλευσης σε λατινικούς χαρακτήρες συνοδευόµενα, πάντα, 
από βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από τις αρµόδιες αρχές της χώρας τους και νέο 
διαβατήριο σε ισχύ. 

Αντίθετα εάν πρόκειται για σηµαντικές αλλαγές που αλλοιώνουν την ταυτότητα τους 
(π.χ. πλήρης αλλαγή ονόµατος ή επωνύµου ή ηµεροµηνίας γέννησης ) καθώς και σε 
περιπτώσεις από τις οποίες προκύπτει δήλωση ψευδούς ιθαγένειας τα σχετικά 
αιτήµατα των ενδιαφερόµενων υπηκόων, θα πρέπει να απορρίπτονται ως 
καταχρηστικά. 
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Β. ∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων ανανέωσης/ επανέκδοσης άδειας διαµονής 
λόγω µεταβολής στοιχείων ταυτότητας 
 

 
Επειδή το ζήτηµα της µεταβολής στοιχείων διαπερνά όλο το φάσµα των 

διοικητικών διαδικασιών των δηµόσιων υπηρεσιών (π.χ. απόδοση Α.Φ.Μ., µητρώου 
ασφάλισης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, εγγραφή σε δηµόσια εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα της χώρας κ.λ.π), σας γνωρίζουµε ότι από λήψεως του παρόντος, οι 
υπηρεσίες της χώρας (π.χ. ∆.Ο.Υ, ΟΑΕ∆, ∆ηµόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, 
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί κ.λ.π.), δεν θα πρέπει να καταχωρούν οποιαδήποτε 
µεταβολή στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών στα σχετικά έγγραφα που 
εκδίδουν, κατά λόγο αρµοδιότητας, πριν την αντικατάσταση της άδειας διαµονής των 
ενδιαφερόµενων από την αρµόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
(Περιφέρεια ή Υπουργείο Εσωτερικών, κατά περίπτωση). 

Ευνόητο είναι ότι όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες που συναλλάσσονται µε 
υπηκόους τρίτων χωρών θα πρέπει να αναγράφουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους 
µε λατινικούς χαρακτήρες, όπως ακριβώς πηγάζουν από το διαβατήριο ή 
ταξιδιωτικό έγγραφο, αναγνωρισµένου από την χώρα µας.  

Σας υπενθυµίζουµε ότι βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 
3386/2005 όπως ισχύει, ο υπήκοος τρίτης χώρας υποχρεούται να δηλώνει, µεταξύ 
άλλων, οποιαδήποτε µεταβολή που αφορά στην προσωπική του κατάσταση, ιδίως δε 
την αλλαγή ιθαγένειας, τη σύναψη, λύση ή ακύρωση γάµου ή τη γέννηση τέκνου 
καθώς και την απώλεια ή ανανέωση ή µεταβολή του διαβατηρίου του, εντός 
διαστήµατος ενός µηνός αφότου συµβεί το αντίστοιχο γεγονός, στην αρµόδια 
υπηρεσία Αλλοδαπών & Μετανάστευσης, άλλως επιβάλλεται πρόστιµο το οποίο 
ανέρχεται στο ποσό των 250 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής 500 ευρώ. 

Κατόπιν τούτου, ο υπήκοος τρίτης χώρας που επιθυµεί την επανέκδοση της 
άδειας διαµονής του λόγω µεταβολής στοιχείων ταυτότητας, υποχρεούται αρχικά να 
δηλώσει την κατά περίπτωση µεταβολή βάσει της σχετικής υποχρέωσης που 
προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 73 και εκ παραλλήλου να υποβάλλει σχετική 
αίτηση επανέκδοσης της άδειας διαµονής του µε τα νέα στοιχεία στο ∆ήµο ή την 
Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαµονής του. 

Η σχετική αίτηση επανέκδοσης θα συνοδεύεται από αντίγραφο του νέου 
διαβατηρίου σε ισχύ και τα οριζόµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, βάσει των 
διαλαµβανοµένων στην παρούσα και θα χορηγείται στον ενδιαφερόµενο µόνον 
αποδεικτικό του αριθµού πρωτοκόλλου, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας (ν.2690/1999 όπως ισχύει) και ο φάκελος θα αποστέλλεται  για εξέταση 
στην οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας. 

Σε περίπτωση που η αίτηση του υπηκόου τρίτης χώρας για µεταβολή 
στοιχείων γίνεται κατά την ανανέωση της άδειας διαµονής του και εφόσον 
προσκοµισθούν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία του, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην αριθµ. 13703/07 Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών 
καθώς και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα, θα 
χορηγείται στον ενδιαφερόµενο βεβαίωση κατάθεσης τύπου Α, µε τα στοιχεία 
ταυτότητας του νέου διαβατηρίου σε ισχύ, για το οποίο η εκδίδουσα αρχή του 
κράτους προέλευσης θα πιστοποιεί ότι εκδίδεται σε αντικατάσταση του παλαιού µε τα 
νέα στοιχεία.  

Στην ανωτέρω βεβαίωση θα υπάρχει επισηµείωση που θα αναφέρει  
«Μεταβολή στοιχείων ταυτότητας» και το κατά περίπτωση στοιχείο, όνοµα ή 
επώνυµο κ.λ.π.. 
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Επιπρόσθετα,  σηµειώνουµε ότι στις περιπτώσεις που προκύπτει ότι έχει 
παρέλθει το διάστηµα του ενός µηνός εντός του οποίου θα έπρεπε να δηλωθεί η 
παρατηρηθείσα µεταβολή και ως εκ τούτου προκύπτει παραβίαση εκπλήρωσης της 
υποχρέωσης του άρθρου 73 του ν. 3386/2005, θα πρέπει να υφίσταται και σχετική 
µνεία επί του αντίστοιχου φακέλου που αποστέλλεται στην Περιφέρεια. 

Είναι αυτονόητο ότι, εάν η συγκεκριµένη αλλαγή επιφέρει αντίστοιχη αλλαγή 
και στα στοιχεία των µελών της οικογένειας του υπηκόου τρίτης χώρας, οµοίως θα 
πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και θα 
χορηγείται βεβαίωση τύπου Α.  

Επισηµαίνεται ότι οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες ελέγχουν µόνο την πληρότητα 
των δικαιολογητικών και στη συνέχεια υποχρεούνται, το αργότερο εντός δεκαπέντε 
ηµερών, αφότου υποβλήθηκε η σχετική αίτηση, µε το σύνολο των δικαιολογητικών, 
να τη διαβιβάσουν στην αρµόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών της οικείας Περιφέρειας, η 
οποία έχει την αρµοδιότητα για τον έλεγχο της αίτησης. 

Η αρµόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας θα 
εξετάζει αρχικά εάν η µεταβολή σχετίζεται µε λόγους δηµόσιας τάξης και ασφάλειας 
και στη συνέχεια θα επιβάλλει όπου απαιτείται το οριζόµενο διοικητικό πρόστιµο, 
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην αριθµ. 10486/14.5.2007 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 901Β΄) 
περί «Καθορισµού του αρµόδιου οργάνου και της διαδικασίας βεβαίωσης των 
προστίµων του ν.3386/2005» και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις, θα 
προβαίνει ακολούθως στην ανανέωση ή επανέκδοση της άδειας διαµονής λόγω 
µεταβολής στοιχείων. 

Προσοχή: 
 Σε περιπτώσεις που από τα εξεταζόµενα στοιχεία του φακέλου 
προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος υπήκοος είχε σκοπό να 
παραπλανήσει τη διοίκηση µέσω ψευδούς αρχικής δηλώσεως των 
στοιχείων ταυτότητας και τυχόν προσκόµισης πλαστών 
δικαιολογητικών, τα σχετικά αιτήµατα πρέπει να αποστέλλονται 
µε σχετική αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω 
διερεύνηση.  

 Σε περιπτώσεις σωρευτικής αλλαγής στοιχείων ταυτότητας που δεν 
προκύπτουν µεν στοιχεία παράνοµης συµπεριφοράς, αλλά 
προσκοµίζονται ελλιπή δικαιολογητικά ήτοι διαβατήριο και σχετική 
βεβαίωση ταυτοπροσωπίας µη συνοδευόµενα από επίσηµο έγγραφο 
της χώρας καταγωγής του υπηκόου τρίτης χώρας βάσει των 
αναφερόµενων στο στοιχείο 4 της ενότητας Α του παρόντος, που να 
πιστοποιεί τις εν λόγω µεταβολές, θεωρούµε ότι τα σχετικά αιτήµατα 
πρέπει να απορρίπτονται ως προδήλως καταχρηστικά και αβάσιµα 
καθώς τεκµαίρεται ή µη νόµιµη µεταβολή των στοιχείων. 

 
Τέλος, τα εκκρεµή αιτήµατα που έχουν διαβιβαστεί στις υπηρεσίες σας από 

τους ∆ήµους και τις Κοινότητες της χώρας, θα εξεταστούν υπό το πρίσµα των 
διαλαµβανόµενων στην παρούσα. 

Παρακαλούµε για την άµεση κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ Α΄ 
βαθµού της χωρικής σας αρµοδιότητας. 

                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

                                                                                              Π. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ 
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Κοινοποίηση: 

1. Όλα τα Υπουργεία 
Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων 

2. Υπουργείο Εσωτερικών 
 Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  

& Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
∆/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη 
Βασ. Σοφίας 15 

 Γενική Γραµµατείας ∆ηµόσιας Τάξης  
∆/νση Αλλοδαπών 
Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα 

3. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών  
Γενική ∆/νση Φορ/κων Ελέγχων 
∆/νση Μητρώου 
Τµήµατα Α΄-Β΄ 
Καραγιώργη Σερβίας 10 
10184, Αθήνα 

4. Υπουργείο Εξωτερικών 
α) ∆/νση Γ4 ∆ικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων 
    & Schengen 
β) ∆/νση Εθιµοτυπίας 

5. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων   
 Γενική ∆/νση Εκπαίδευσης 

           Ανδρέα Παπανδρέου 37 
           15180 Μαρούσι 
6. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας 

α) ∆/νση Απασχόλησης  
    Τµήµα ΙΙΙ 
    Πειραιώς 40 
β) Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
∆/νσεις: 
Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών 
Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούµενων  
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών 
    Σταδίου 29 
γ) ΣΕΠΕ 

7. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
 Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί µέσω 
των Εισαγγελέων Εφετών στις αρµόδιες δικαστικές αρχές). 

 ∆/νση Απονοµής Χάριτος & ∆ιεθνούς ∆ικαστικής Συνεργασίας 
 Αυτοτελές Τµήµα Ποινικού Μητρώου 

8. Συνήγορο του Πολίτη 
9. Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
10. Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) 
11. ∆ΑΕΜ 
12. ∆ικηγορικό Σύλλογο 
13. Γ.Σ.Ε.Ε. 
14. Ο.Α.Ε.∆ 
15. Ι.Κ.Α 

 Γενική ∆/νση Ασφάλισης Υπηρεσιών 
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          α) ∆/νση Ασφάλισης και Εσόδων 
           β) ∆/νση Παροχών 
16. Ο.Γ.Α. 

 Γενική ∆/νση Ασφάλισης 
            Κλάδος Κύριας Ασφάλισης και Υγείας 
           Τµήµα Ασφάλισης Αγροτών 
17. ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ 

 ∆/νση Ασφάλισης 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα 
4. Γραφείο κ. Νοµικού Συµβούλου 
5. Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας Μεταναστευτικής Πολιτικής 
6. ∆/νση Μηχανοργάνωσης & Ηλεκτρονικής Επεξ. Στοιχείων 
7. ∆/νση Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης 
8. ∆/νση Οργάνωσης & Απλούστευσης ∆ιαδικασιών 
9. ∆/νση ∆ιοίκησης  
10. ∆/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής 

 


