
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 15 rozporządzenia 
(WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad 

regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (1)

(2015/C 286/04)

Publikowany wykaz dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących 
przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), opiera się na informacjach przekazywanych Komisji przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz niniejszej publikacji w Dzienniku Urzędowym aktualizowane co miesiąc informacje dostępne są na stronie inter
netowej Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych.

GRECJA

Informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 239 z 6.10.2009

1. Dokumenty pobytowe wydawane zgodnie z jednolitym wzorem

— Άδεια παραμονής αλλοδαπού

(Dokument pobytowy cudzoziemca – wydawany wszystkim cudzoziemcom przebywającym w Grecji legalnie),

— Άδεια διαμονής ομογενών Αλβανίας (ενιαίου τύπου)

(Dokument pobytowy dla obywateli Albanii greckiego pochodzenia – ważny przez maksymalnie dziesięć (10) lat 
i wydawany obywatelom Albanii greckiego pochodzenia oraz członkom ich rodzin w celu umożliwienia im 
pobytu i podjęcia pracy na terytorium Grecji),

— Άδεια διαμονής

(Dokument pobytowy wydawany osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej-uchodźcom (ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ) ważny przez maksymalnie trzy lata).

2. Wszystkie pozostałe dokumenty wydawane obywatelom państw trzecich równoważne z dokumentami pobytowymi

— Δελτίο Διαμονής Μέλους Οικογένειας Πολίτη της Ένωσης

(Karta pobytu dla członka rodziny obywatela UE – wydawana obywatelom państw trzecich, którzy są członkami 
rodziny obywatela Grecji lub obywatela Unii Europejskiej, oraz rodzicom małoletnich dzieci),

— Δελτίο Μόνιμης Διαμονής Μέλους Οικογένειας Πολίτη της Ένωσης

(Dokument pobytowy dla członka rodziny obywatela UE zezwalający na pobyt stały – wydawany obywatelom 
państw trzecich, którzy są członkami rodziny obywatela Grecji lub obywatela Unii Europejskiej, oraz rodzicom 
małoletnich dzieci),

— Άδεια διαμονής αλλοδαπού (βιβλιάριο χρώματος λευκού)

(Dokument pobytowy cudzoziemca (książeczka w kolorze białym) – wydawany:

— osobom uznanym za uchodźców na mocy konwencji genewskiej z 1951 r., 1951,

— cudzoziemcom greckiego pochodzenia (z wyjątkiem obywateli Albanii)),

— Δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού (χρώμα πράσινο)

(dowód tożsamości cudzoziemca (zielony) – wydawany jedynie cudzoziemcom greckiego pochodzenia. Jego 
okres ważności może wynosić dwa lata lub pięć lat),

(1) Zobacz listę wcześniejszych publikacji zamieszczoną na końcu niniejszego dokumentu.
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— Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (χρώμα μπεζ)

(Specjalny dowód tożsamości dla cudzoziemców greckiego pochodzenia (beżowy) – wydawany obywatelom 
Albanii greckiego pochodzenia. Jego okres ważności wynosi trzy lata. Taki dowód tożsamości wydawany jest 
również małżonkom i potomkom pochodzenia greckiego, niezależnie od ich narodowości, o ile związki 
rodzinne potwierdzone są jakimkolwiek dokumentem urzędowym),

— Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (χρώμα ροζ)

(Specjalny dowód tożsamości dla cudzoziemców greckiego pochodzenia (różowy) – wydawany cudzoziemcom 
greckiego pochodzenia pochodzącym z byłego ZSRR. Dokument ten jest ważny bezterminowo),

— Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς

(Specjalny dowód tożsamości dla cudzoziemców greckiego pochodzenia – ważny przez dziesięć (10) lat, wyda
wany obywatelom Albanii greckiego pochodzenia oraz członkom ich rodzin),

— Ειδικές Ταυτότητες της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών

(Specjalne dokumenty tożsamości wydawane przez Dyrekcję ds. Protokołu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych),

— Format „D” (personel dyplomatyczny) (kolor czerwony)

Dokument ten wydaje się szefom i członkom każdej misji dyplomatycznej oraz członkom ich rodzin (mał
żonkom i dzieciom do osiemnastego roku życia) posiadającym paszporty dyplomatyczne,

— Format „A” (personel administracyjny i techniczny) (kolor pomarańczowy)

Dokument ten wydaje się członkom personelu misji dyplomatycznych oraz członkom ich rodzin (małżon
kom i dzieciom do osiemnastego roku życia) posiadającym paszporty służbowe,

— Format „S” (personel obsługi) (kolor zielony)

Dokument ten wydaje się członkom personelu obsługi misji dyplomatycznych oraz członkom ich rodzin 
(małżonkom i dzieciom do osiemnastego roku życia),

— Format „CC” (urzędnik konsularny) (kolor niebieski)

Dokument ten wydaje się członkom personelu konsularnego oraz członkom ich rodzin (małżonkom i dzie
ciom do osiemnastego roku życia),

— Format „CE” (pracownik konsularny) (kolor błękitny)

Dokument ten wydaje się członkom personelu administracyjnego organów konsularnych oraz członkom ich 
rodzin (małżonkom i dzieciom do osiemnastego roku życia),

— Format „CH” (honorowy urzędnik konsularny) (kolor szary)

Dokument ten wydaje się konsulom honorowym,

— Format „IO” (organizacja międzynarodowa) (kolor ciemnofioletowy)

Dokument ten wydaje się członkom personelu organizacji międzynarodowych oraz członkom ich rodzin 
(małżonkom i dzieciom do osiemnastego roku życia) posiadającym status dyplomatyczny,

— Format „IO” (organizacja międzynarodowa) (kolor jasnofioletowy)

Dokument ten wydaje się członkom personelu administracyjnego organizacji międzynarodowych oraz człon
kom ich rodzin (małżonkom i dzieciom do osiemnastego roku życia).
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