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Εναρμονισμένο έντυπο
θεώρησης (τύπου D).
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εθνικής

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 4 του Νόμου 3386/2005 και το άρθρο 5 της Απόφασης του
Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ΑΣ 4000 της 30/12/2005 1 με την οποία
καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης εθνικών
θεωρήσεων, οι αιτούντες θεώρησης εισόδου στην Ελλάδα με σκοπό τη διαμονή μακράς διάρκειας
(εθνική θεώρηση τύπου D) οφείλουν να προσκομίσουν στην οικεία Προξενική ή Διπλωματική
Αρχή ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχουν από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία,
σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς και από άλλες
λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την
προστασία της δημόσιας υγείας.
Για τον ανωτέρω σκόπο και προς διευκόλυνση σας, επισυνάπτεται εναρμονισμένο έντυπο
ιατρικού πιστοποιητικού (Υπόδειγμα 1) καθώς και αντίστοιχο συμπληρωμένο υπόδειγμα
(Υπόδειγμα 2). Το ανωτέρω πιστοποιητικό βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εξωτερικών http://www.mfa.gr/Υπήρεσιες/Θεωρήσεις Εισόδου/ Εθνικές
Θεωρήσεις
και
στην
ιστοσελίδα
περιορισμένης
χρήσεως
https://ypenim.mfa.gr/
Αρχειοθήκη/Θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων/Εθνικές Θεωρήσεις – Εγκύκλιοι.
Επισημαίνεται, από πλευράς μας, ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστης Προξενικής
Αρχής, αν το συνημμένο έντυπο θα συμπληρώνεται από οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο ή
συγκεκριμένα ιατρικά κέντρα ή ιατρούς, ανάλογα με τον βαθμό αξιοπιστίας των υπηρεσιών υγείας
που προσφέρονται από τα δημόσια νοσοκομεία και τις λοιπες υπηρεσίες υγείας στα τρίτα κράτη.
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