
 

 1 

 

 

 

 

 

 

ΑΗΣΖΖ  

ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΠΗΣΩΖ ΥΡΟΝΟΤ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ  

(ΓΗΜΔΡΔΗ ΤΜΒΑΔΗ ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΔΗΑ) 

  

  
ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ 
 

ΠΡΟ ΣΟ 

ΕΠΩΝΤΜΟ ………………………………………… ΣΟΠΘΚΟ ΤΠΟΚ/ΜΑ ΘΚΑ-ΕΣΑΜ 

ΟΝΟΜΑ …………………………………………..... ………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ ………………………………… ΣΜΗΜΑ ΜΗΣΡΩΟΤ 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ ………………………………. 
 

 

 

 

Παπακαλώ να κάνεηε ηιρ ζσεηικέρ ενέπγειερ 

πποκειμένος να διαπιζηυθεί από ηον απμόδιο 

αζθαλιζηικό θοπέα ηος / ηηρ  

………………………………………………………... 

ο σπόνορ αζθάλιζηρ/διαμονήρ πος έσυ 

ππαγμαηοποιήζει ζ’ αςηόν. 

 

Επιζςνάπηυ ζσεηικά δικαιολογηηικά: 

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΗ ………………………………. 

ΑΡΘΘ. ΜΗΣΡΩΟΤ  ΘΚΑ-ΕΣΑΜ……………………. 

 
ΑΜΚΑ………………………………………………… 

ΑΡΘΘΜΟ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ   
ΣΟ ΚΡΑΣΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ  

…………………......................................................... 

 (     ) Αζθάλιζηρ (     ) Απαζσόληζηρ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ (     ) Ππυηόηςπα (     ) Φυηοηςπίερ 

ΟΔΟ & ΑΡΘΘΜΟ  ……………………………………. 
 

ΣΑΥ. ΚΩΔΘΚΑ - 
ΠΟΛΗ 

……………………………………. 
 

 
ΣΗΛ. ……………………………………. 

 

 
 

 
Ημεπομηνία: 
 

Ο/Η ΑΘΣΩΝ(-ΟΤΑ) 

 
 
 
 
 
ζςνημμένα: ……  θύλλα 
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ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΥΩΡΑ 

 

1. Ασζηραλία  

Σο ένηςπο AUS193 «Αίηημα για πληποθοπίερ» καθώρ και ηα δικαιολογηηικά πος αναθέπονηαι ζ’ 

αςηό (ζελ.5, πεδίο 10). 

2. Ζ.Π.Α. 

Απιθμόρ κοινυνικήρ αζθάλιζηρ ΗΠΑ 9 τηθίυν.  

3. Καναδάς 

Για διαπίζηυζη σπόνος αζθάλιζηρ: Απιθμόρ κοινυνικήρ αζθάλιζηρ Καναδά 9 τηθίυν και - εθόζον 

ςπάπσοςν – δικαιολογηηικά απαζσόληζηρ/αζθάλιζηρ (επικςπυμένα θυηοανηίγπαθα). Εάν ο 

απιθμόρ αζθάλιζηρ Καναδά δεν είναι γνυζηόρ ή δεν πποκύπηει από ηα δικαιολογηηικά, θα ππέπει 

ππιν ηην ςποβολή ηηρ αίηηζηρ να μεπιμνήζει ο αζθαλιζμένορ για ηην ανεύπεζή ηος, 

επικοινυνώνηαρ με ηην απμόδια Τπηπεζία ηος Καναδά (International Operations, Service Canada, 

P.O.Box 2710, Station Main, Edmonton, AB T5J 2G4, Canada). Διαθοπεηικά, ςπάπσει πιθανόηηηα 

ςπέπμεηπηρ καθςζηέπηζηρ ζηη διεκπεπαίυζη ηος αιηήμαηορ από ηον Καναδά. 

Για διαπίζηυζη σπόνος διαμονήρ: Απιθμόρ κοινυνικήρ αζθάλιζηρ Καναδά 9 τηθίυν και 

επικςπυμένα θυηοανηίγπαθα διαβαηηπίυν με ηιρ ημεπομηνίερ ειζόδος & εξόδος ζηον/από Καναδά 

καθώρ και οποιαδήποηε δικαιολογηηικά αποδεικνύοςν ηη νόμιμη διαμονή ηος αζθαλιζμένος ζηον 

Καναδά. 

4. Κεμπέκ 

Απιθμόρ κοινυνικήρ αζθάλιζηρ Κεμπέκ (Καναδά) 9 τηθίυν και - εθόζον ςπάπσοςν –δικαιολογηηικά 

απαζσόληζηρ/αζθάλιζηρ (επικςπυμένα θυηοανηίγπαθα). Εάν ο απιθμόρ αζθάλιζηρ Κεμπέκ 

(Καναδά) δεν είναι γνυζηόρ ή δεν πποκύπηει από ηα δικαιολογηηικά, θα ππέπει ππιν ηην ςποβολή 

ηηρ αίηηζηρ να μεπιμνήζει ο αζθαλιζμένορ για ηην ανεύπεζη ηος, επικοινυνώνηαρ με ηην απμόδια 

Τπηπεζία ηος Καναδά (International Operations, Service Canada, P.O.Box 2710, Station Main, 

Edmonton, AB T5J 2G4, Canada). Διαθοπεηικά ςπάπσει πιθανόηηηα ςπέπμεηπηρ καθςζηέπηζηρ ζηη 

διεκπεπαίυζη ηος αιηήμαηορ από ηο Κεμπέκ. 

5. Λαηινική Αμερική (Βραζιλία, Αργενηινή, Οσροσγοσάη, Βενεζοσέλα) 

Επικςπυμένα θυηοανηίγπαθα βιβλιαπίος ειζθοπών, βιβλιαπίος επγαζίαρ, διαβαηηπίος ή/και δεληίος 

ηαςηόηηηαρ (ελληνικού & κπάηοςρ απαζσόληζηρ) και οποιυνδήποηε δικαιολογηηικών αποδεικνύοςν 

ηην απαζσόληζη ζηο ανηιζςμβαλλόμενο κπάηορ. 

6. Νέα Εηλανδία  

Επικςπυμένα δικαιολογηηικά πος αποδεικνύοςν ηη νόμιμη διαμονή ζηη Νέα Ζηλανδία (π.σ. 

διαβαηήπια). 

 


