
Οδηγίερ για ηο Μεηαναζηεςηικό Ππόγπαμμα Ποικιλίαρ ηος 2010 (DV-

2010) 

Σν κεηαλαζηεπηηθό πξόγξακκα πνηθηιίαο πνπ λνκνζεηήζεθε από ην 

Ακεξηθαληθό Κνγθξέζν δηεμάγεηαη θάζε ρξόλν από ην Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθώλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 203(c) ηνπ Νόκνπ πεξί Μεηαλάζηεπζεο θαη Ιζαγέλεηαο (ΙΝΑ). 

Η παξάγξαθνο 131 ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Νόκνπ ηνπ 1990, (Pub. L. 

101-649), πνπ ηξνπνπνίεζε ηνλ ΙΝΑ 203, θάλεη πξόβιεςε, γηα 

θαηεγνξία κεηαλαζηώλ γλσζηή σο «Μεηαλάζηεο πνηθηιίαο» (diversity 

immigrants). Σν άξζξν 203(c) ηνπ ΙΝΑ δηαζέηεη κέρξη 55.000 άδεηεο 

κόληκεο δηακνλήο (Diversity Visas, ή DV) εηεζίσο ζε 

ελδηαθεξόκελνπο από ρώξεο κε ρακειό πνζνζηό κεηαλάζηεπζεο ζηηο 

ΗΠΑ.  

Σν εηήζην πξόγξακκα πνηθηιίαο (DV) δηαζέηεη κεηαλαζηεπηηθέο 

ζεσξήζεηο (βίδεο) κόληκεο δηακνλήο ζε ελδηαθεξόκελνπο πνπ πιεξνύλ 

ηηο απιέο, αιιά απζηεξέο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειόηεηαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Η επηινγή γίλεηαη κέζσ εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο 

θιήξσζεο κε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. Οη ζεσξήζεηο (βίδεο) κόληκεο 

δηακνλήο, δηαλέκνληαη κεηαμύ έμη γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ έηζη ώζηε ν 

κεγαιύηεξνο αξηζκόο ζεσξήζεσλ λα δίλεηαη ζε πεξηνρέο κε ην 

ρακειόηεξν δείθηε κεηαλάζηεπζεο, ελώ ζεσξήζεηο δελ ζα δνζνύλ ζε 

ππεθόνπο ρσξώλ πνπ έρνπλ ζηείιεη πεξηζζόηεξνπο από 50.000 

κεηαλάζηεο ζηηο ΗΠΑ ηα ηειεπηαία 5 ρξόληα. ε θακία ρώξα ησλ 

πεξηνρώλ δελ κπνξεί λα αξηζκόο ζεσξήζεσλ λα είλαη κεγαιύηεξνο, 

από ην 7% ησλ δηαζέζηκσλ ζεσξήζεσλ εηεζίσο.  

Οη πνιίηεο κε ηζαγέλεηα ησλ παξαθάησ ρσξώλ εμαηξνύληαη από ην 

πξόγξακκα πνηθηιίαο ηνπ 2010 (DV2010) γηαηί έρνπλ ζηείιεη 

πεξηζζόηεξνπο από 50.000 κεηαλάζηεο ζηηο ΗΠΑ ηα 5 ηειεπηαία 

ρξόληα:  

ΒΡΑΕΗΛΗΑ, KANΑΓΑ, ΚΗΝΑ (Ζπειπυηική), ΚΟΛΟΜΒΗΑ, ΓΟΜΗΝΗΚΑΝΗΚΖ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, ΔΚΟΤΑΓΟΡ, ΔΛ ΑΛΒΑΝΣΟΡ, ΓΟΤΑΣΔΜΑΛΑ, ΑΗΣΖ, ΗΝΓΗΑ, 

ΣΕΑΜΑΗΚΑ, ΜΔΞΗΚΟ, ΠΑΚΗΣΑΝ, ΦΗΛΗΠΠΗΝΔ, ΠΔΡΟΤ, ΠΟΛΧΝΗΑ, ΝΟΣΗΟ 

ΚΟΡΔΑ, ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ και οι εξαπηώμενερ από αςηό πεπιοσέρ 

(εκηόρ ηηρ Βοπείος Ηπλανδίαρ), και ΒΗΔΣΝΑΜ.  

Άηνκα πνπ γελλήζεθαλ ζην Υονγκ-Κονγκ (SAR), Μακάο (SAR) και 

Σαιßάν έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο.  

Η Ρσζία επέζηξεςε ζηελ ιίζηα ησλ ρσξώλ κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο γηα 

ην πξόγξακκα DV-2010.  Σν Κνζζπθνπέδην επίζεο πξνζηέζεθε ζηελ 

ιίζηα ησλ ρσξώλ πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο. Κακία ρώξα δελ 



εμαηξέζεθε από ηελ ιίζηα ησλ ρσξώλ κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο γηα ην 

πξόγξακκα DV-2010. 

Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ δεκηνύξγεζε ην ζύζηεκα ηεο ειεθηξνληθήο 

θαηαρώξεζεο ην 2005 κε ζθνπό ε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο (DV) 

λα είλαη απνδνηηθή θαη αζθαιήο. Σν Τπνπξγείν ρξεζηκνπνηεί εηδηθή 

ηερλνινγία θαη άιια κέζα γηα λα ειέγμεη ηα άηνκα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ πιαζηά κέζα γηα παξάλνκε θαη θαηαρξεζηηθή 

κεηαλάζηεπζε ή γηα απηνύο πνπ ππνßάιινπλ πνιιαπιέο αηηήζεηο.  Γηα 

ην πξόγξακκα DV-2010 θαη γηα πξώηε θνξά, νη ζπκκεηέρνληεο ζα 

κπνξνύλ λα ειέγρνπλ ηελ έθβαζε ησλ αηηήζεώλ ηνπο ειεθηξνληθά ώζηε 

λα δηαπηζηώλνπλ αλ νη αηηήζεηο ηνπο επηιέρζεθαλ ή κε.  Οη 

επηηπρόληεο επηιεγέληεο ζα ζπλερίζνπλ λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξηαθά 

γξάκκαηα κέζσ ηαρπδξνκείνπ. 

Υπονική Πεπίοδορ Τποβολήρ Αιηήζευν  

ΟΗ ΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΗΚΗΛΗΑ DV-2010 ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΖ ΓΧΓΔΚΑΣΖ ΜΔΖΜΒΡΗΝΖ 

ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΖ ΧΡΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΕΧΝΖ ΖΠΑ (GMT-4) ΣΖ ΠΔΜΠΣΖ, 2 

ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ, 2008 ΚΑΗ ΣΖ ΓΧΓΔΚΑΣΖ ΜΔΖΜΒΡΗΝΖ ΥΔΗΜΔΡΗΝΖ ΧΡΑ 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΕΧΝΖ ΖΠΑ (GMT-5) TH ΓΔΤΣΔΡΑ, 1ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2008. 

ΟΗ ΑΗΣΟΤΝΣΔ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΟΤΝ ΣΖΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΗΣΖΖ ΣΖΝ 

ΗΣΟΔΛΗΓΑ http://www.dvlottery.state.gov Δ ΟΛΖ ΣΖ ΥΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΓΓΡΑΦΖ. ΑΗΣΖΔΗ Δ ΣΤΠΧΜΔΝΟ ΥΑΡΣΗ ΓΔΝ ΘΑ ΓΗΝΟΝΣΑΗ 

ΓΔΚΣΔ. ΤΝΗΣΟΤΜΔ ΣΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΝΑ ΔΠΗΚΔΠΣΟΝΣΑΗ ΣΖΝ 

ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΑΤΣΖ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ. Ζ 

ΜΔΓΑΛΖ ΔΠΗΚΔΦΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΗΧ ΔΥΔΗ ΑΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

ΜΔΓΑΛΔ ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΚΑΜΜΗΑ ΑΗΣΖΖ ΓΔΝ ΘΑ ΓΗΝΔΣΑΗ 

ΓΔΚΣΖ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΓΧΓΔΚΑΣΖ ΜΔΖΜΒΡΗΝΖ ΧΡΑ ΣΖ 1ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΣΟΤ 

2008 (ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΕΧΝΖ ΖΠΑ GMT-5).  

Απαιηούμενα Πποζόνηα για ηην Τποβολή Αιηήζευρ  

 Ππιν ηην ςποβολή ηηρ αιηήζεώρ ηος ο κάθε ενδιαθεπόμενορ 

ππέπει να καηέσει ηην ιθαγένεια σώπαρ πος ζςμπεπιλαμβάνεηαι 

ζηον παπακάηυ καηάλογο. Παξαθαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα 

ειέγμνπλ αλ αλήθνπλ ζηνλ θαηάινγν ρσξώλ, ρσξηζκέλσλ ζε 

πεξηνρέο, ησλ νπνίσλ νη πνιίηεο κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην 

πξόγξακκα.  

 Πολίηηρ επιλεγμένηρ σώπαρ. Η ηζαγέλεηα ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ 

πεξηπηώζεσλ πξνζδηνξίδεηαη από ηε ρώξα γελλήζεσο ηνπ 

αηηνύληνο. Παξόια απηά, ππάξρνπλ δύν άιινη ηξόπνη πνπ 

κπνξεί θάπνηνο λα ζεσξεζεί θαηάιιεινο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

πξόγξακκα. Πξώηνλ, αλ θάπνηνο γελλήζεθε ζε ρώξα πνπ έρεη 

εμαηξεζεί αιιά ν/ε ζύδπγόο ηνπ/ηεο γελλήζεθε ζε κία από ηηο 

http://www.dvlottery.state.gov/


επηιεγκέλεο ρώξεο, ηόηε ν ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα 

επηθαιεζζεί ηε ρώξα γελλήζεσο ηνπ/ηεο ζπδύγνπ. Πξνϋπόζεζε 

είλαη ε ύπαξμε ησλ νλνκάησλ θαη ησλ δύν ζπδύγσλ ζηελ 

επηιεγκέλε αίηεζε θαη ε ηαπηόρξνλε είζνδνο ηνπο ζηηο ΗΠΑ 

κεηά ηελ έθδνζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ηνπο ßίδαο. Γεύηεξνλ, 

αλ θάπνηνο γελλήζεθε ζε ρώξα πνπ έρεη εμαηξεζεί αιιά θαλείο 

από ηνπο γνλείο ηνπ δελ γελλήζεθε ή είρε κόληκε θαηνηθία 

εθεί θαηά ηελ πεξίνδν ηεο γελλήζεώο ηνπ/ηεο, ηόηε 

δηθαηνύηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ρώξα πνπ γελλήζεθε έλαο από 

ηνπο δύν γνλείο ηνπ, αλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρώξαο νη θάηνηθνη 

δηθαηνύληαη λα ιάßνπλ κέξνο ζηελ θιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

DV-2010.  

 Ο ενδιαθεπόμενορ ππέπει να έσει ηιρ απαιηούμενερ από ηο 

ππόγπαμμα ζποςδέρ ή ηην απαιηούμενη επαγγελμαηική 

πποϋπηπεζία για να μποπεί να λάβει μέπορ ζηην κλήπυζη. 

 ποςδέρ ή επαγγελμαηική πποϋπηπεζία: Ο αηηώλ ΠΡΔΠΔΙ λα έρεη 

είηε απνιπηήξην ιπθείνπ ε ηζόηηκεο ζρνιήο πνπ θαζνξίδεηαη 

από ηελ επηηπρή ζπκπιήξσζε 12 ρξόλσλ ζπνπδώλ ή δηεηή 

επαγγεικαηηθή πξνϋπεξεζία εληόο ησλ 5 ηειεπηαίσλ εηώλ ζε 

επάγγεικα πνπ απαηηεί ηνπιάρηζηνλ δηεηή εθπαίδεπζε ή 

εμάζθεζε. Η ßάζε ησλ δεδνκέλσλ (αξρεία) ηνπ Ακεξηθαληθνύ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο O*Net Online ζα θαζνξίδεη ηνλ όξν 

πξνϋπεξεζία όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειόηεηα. Γηα πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ όξν πξνϋπεξεζία, νη ελδηαθεξόκελνη 

θαινύληαη λα ζπκβνπιεπζνύλ ηελ παξάγξαθν 13 ζην θεθάιαην κε 

ηηο ζπρλόηεξα ππνßαιιόκελεο εξσηήζεηο.  

 Αλ δελ πιεξνίηε ηηο πξνϋπνζέζεηο, ΜΗΝ ππνßάιεηε αίηεζε γηα 

ην πξόγξακκα πνηθηιίαο.  

Οδηγίερ για ηην Τποβολή Αιηήζευρ ζηο Ππόγπαμμα DV-2010  

 Σο Τποςπγείο Δξυηεπικών θα δέσεηαι ζςμπληπυμένερ ηλεκηπονικά 

αιηήζειρ ζηην ηλεκηπονικά διεύθςνζη www.dvlottery.state.gov 

μόνον καηά ηην επιηπεπόμενη διάπκεια ηος ππογπάμμαηορ από 

ηελ Πέκπηε, 2 Οθησβξίνπ 2008 κέρξη ηελ Γεπηέξα, 1ε 

Γεθεκβξίνπ, 2008.  

 Αλ θάπνηνο ελδηαθεξόκελνο ζπκπιεξώζεη πεξηζζόηεξεο από κία 

αηηήζεηο ηόηε όιεο ηνπ νη αηηήζεηο ζα απνξξίπηνληαη 

αλεμάξηεηα ηνπ πνίνο ππέßαιε ηελ αίηεζε. Μπνξείηε λα 

ζπκπιεξώζεηε θαη λα ππνßάιεηε ηε δηθή ζαο αίηεζε, ε θάπνηνο 

ηξίηνο κπνξεί λα ηελ ππνßάιεη γηα ζαο.  

 Δάλ ε αίηεζή ζαο έρεη ππνßιεζεί ζσζηά ζα εκθαληζηεί κία 

επηßεßαησηηθή νζόλε πνπ ζα πεξηιακßάλεη ην όλνκά ζαο θαη 

έλαλ κνλαδηθό επηβεβαησηηθό αξηζκό.  Μπνξείηε λα ηππώζεηε 

απηή ηελ νζόλε γηα ην αξρείν ζαο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ 

http://www.dvlottery.state.gov/


ιεηηνπξγία «εθηύπσζε» ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο (web 

browser) πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ην δηαδίθηπν.  Αξρίδνληαο 

από ηελ 1ε Ινπιίνπ, ηνπ 2009, ζα κπνξείηε λα ειέγρεηε ηελ 

έθβαζε ηεο αηηήζεώο ζαο, επηζηξέθνληαο ζην δηαδίθηπν θαη 

ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ πξνζσπηθό κνλαδηθό αξηζκό ζαο θαη 

πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο.  

 Αηηήζεηο ζε ραξηί δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. 

 Ζ αίηηζή ζαρ δεν θα γίνεηαι δεκηή αν δεν ςποßληθούν όλερ οι 

απαιηούμενερ θυηογπαθίερ. Πξόζθαηεο θσηνγξαθίεο ησλ θάησζη 

ελδηαθεξνκέλσλ πξέπεη λα ππνßάιινληαη ειεθηξνληθά 

(ζαξώλνληαη) επάλσ ζηελ ειεθηξνληθή αίηεζε.  

 Φσηνγξαθία ηνπ/ηεο αηηνύληνο  

 Φσηνγξαθία ηνπ/ηεο  ζπδύγνπ  

 Κάζε αλύπαλδξνπ παηδηνύ θάησ ησλ 21, ζπκπεξηιακßαλνκέλσλ 

όισλ ησλ θπζηθώλ παηδηώλ, ησλ επίζεκα πηνζεηεκέλσλ, θαη 

ζεηώλ παηδηώλ. Πξέπεη λα ππνßιεζεί θσηνγξαθία αθόκε θαη γηα 

παηδηά πνπ δελ κέλνπλ πηα καδί ζαο ε πνπ δελ ζθνπεύνπλ λα 

κεηαλαζηεύζνπλ ζηηο ΗΠΑ.  

Γελ ρξεηάδεηαη λα ππνβιεζεί θσηνγξαθία γηα έλα παηδί πνπ ήδε 

είλαη Ακεξηθαλόο πνιίηεο ή λόκηκνο κόληκνο θάηνηθνο ησλ ΗΠΑ.  

Οηθνγελεηαθέο ή νκαδηθέο θσηνγξαθίεο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. 

Πξέπεη λα ππάξρεη αηνκηθή μερσξηζηή θσηνγξαθία γηα θάζε κέινο.  

Αλ δελ ππνßιεζνϋλ θσηνγξαθίεο γηα ηνλ/ηε ζύδπγν θαη όια ηα 

παηδηά, νη αηηήζεηο ζα απνξξίπηνληαη από ην ζύζηεκα. Η αίηεζε δελ 

ζα γίλεηαη δεθηή θαη ζα πξέπεη λα μαλαϋπνßάιιεηαη. Ζ μη ςποßολή 

ηηρ ζυζηήρ θυηογπαθίαρ κάθε μέλοςρ ηηρ οικογενείαρ ζηη 

ζςγκεκπιμένη κλήπυζη θα αποηελέζει λόγο απόππιτηρ ηος κςπίυρ 

ενδιαθεπόμενος και άπνηζη ηυν θευπήζευν (visas) για όλη ηην 

οικογένεια ζε πεπίπηυζη πος η ςπόθεζη θθάζει ζε επίπεδο ηελικήρ 

ζςνάνηηζηρ με ηον Ππόξενο.  

 Μία ςεθηαθή θσηνγξαθία δηθή ζαο, ηνπ/ηεο ζπδύγνπ θαη θάζε 

παηδηνύ πξέπεη λα ππνßιεζεί ειεθηξνληθά καδί κε ηελ αίηεζε. 

Η θσηνγξαθία (εηθόλα) κπνξεί λα αλαπαξαρζεί είηε παίξλνληαο 

κία θαηλνύξγηα ςεθηαθή θσηνγξαθία ε ζαξώλνληαο κηα 

θσηνγξαθία κε ςεθηαθό ζαξσηή (scanner).  

 Αηηήζεηο κπνξεί λα απνξξηθζνύλ θαη λα κε δνζνύλ ßίδεο ζε 

ππνζέζεηο πνπ νη ππνßιεζείζεο θσηνγξαθίεο δελ είλαη 

πξόζθαηεο, έρνπλ παξαπνηεζεί πνηθηινηξόπσο, ή δελ πιεξνύλ 

ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ.  

Οδηγίερ για Τποβολή Φηθιακήρ Φυηογπαθίαρ (Δικόναρ)  



Η εηθόλα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηηο αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο 

ηερληθήο θαη ζπλζέζεσο θαη λα κπνξεί λα αλαπαξαρζεί κε έλα από 

ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο:  Παίξλνληαο κία θαηλνύξγηα ςεθηαθή εηθόλα 

ή ρξεζηκνπνηώληαο ςεθηαθό ζαξσηή γηα ζάξσζε ηεο ππνβιεζείζεο 

θσηνγξαθίαο.  Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα ειέγμνπλ ηελ 

θαηαιιειόηεηα ησλ θσηνγξαθηώλ ηνπο κέζσ ηεο ππεξζύλδεζεο ηνπ 

θσηνγξαθηθνύ δηαθξηβσηή (θσηνδηαθξηβσηή) από ηελ ηζηνζειίδα DV 

πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεώλ ηνπο.  Ο θσηνγξαθηθόο δηαθξηβσηήο 

πξνζθέξεη πξόζζεηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ θσηνζύλζεζε, καδί 

κε ππνδείγκαηα απνδεθηώλ ή κε θσηνγξαθηώλ.    

Πποδιαγπαθέρ ζςνθέζευρ: ε ππνßαιιόκελε ςεθηαθή εηθόλα νθείιεη 

λα πιεξνί ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο ζπλζέζεσο, δηαθνξεηηθά ε 

αίηεζε ζα απνξξηθζεί.  

 Θέζη Κεθαλήρ 

Οη θσηνγξαθηδόκελνη πξέπεη λα θνηηνύλ θαηεπζείαλ κπξνζηά 

ζην θαθό. 

Σν θεθάιη ηνπ αηόκνπ δελ πξέπεη λα θιίλεη άλσ, θάησ ε 

πιαγίσο. 

Σν θεθάιη ηνπ αηόκνπ πξέπεη λα θαιύπηεη πεξίπνπ ην 50% ηεο 

θσηνγξαθίαο.  

 Φόνηο 

Ο θσηνγξαθηδόκελνο πξέπεη λα είλαη κπξνζηά από νπδέηεξν, 

αλνηθηόρξσκν θόλην.  

Φσηνγξαθίεο κε θόλην ζθνύξν ή κε ζρέδηα δελ ζα γίλνληαη 

δεθηέο.  

 Δζηίαζη 

Η θσηνγξαθία ζα πξέπεη λα είλαη επθξηλήο (εζηηαζκέλε)  

 Γιακοζμηηικά ζηοισεία 

Φσηνγξαθίεο ζηηο νπνίεο ην πξόζσπν πνπ θσηνγξαθίδεηαη θνξά 

γπαιηά ή άιια αληηθείκελα πνπ απνζπνύλ ηελ πξνζνρή από ην 

πξόζσπν δελ ζα γίλνληαη δεθηέο.  

 Καλύμμαηα κεθαλήρ και καπέλα 

Φσηνγξαθίεο κε θαπέια ή θαιύκκαηα θεθαιήο ιόγσ ζξεζθεπηηθώλ 

πεπνηζήζεσλ ζα γίλνληαη δεθηέο κόλνλ αλ δελ ζθηάδνπλ ην 

πξόζσπν ηνπ ελδηαθεξόκελνπ. Φσηνγξαθίεο κε δηαθξηηηθά θπιώλ 

ή άιια εμαξηήκαηα κε ζξεζθεπηηθά δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. 

Φσηνγξαθίεο κε θαπέια ζηξαηησηηθά, αεξνπνξηθώλ γξακκώλ, ή 

θαπέια ζηνιώλ γεληθά δελ ζα γίλνληαη δεθηέο.  

 Απαιηούνηαι έγσπυμερ θυηογπαθίερ με ßάθορ αποσπώζευρ 24bit.  

Οη θσηνγξαθίεο πξέπεη είηε λα θνξηώλνληαη από κία 

θσηνγξαθηθή κεραλή ζε έλα θάθειν ζηνλ ππνινγηζηή είηε,  λα 

ζαξώλνληαη (ζθαλάξνληαη) ζε έλα θάθειν ζηνλ ππνινγηζηή.  

Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ζαξσηή, νη ξπζκίζεηο πξέπεη λα είλαη από 



true color ή ζε ρξσκαηηθό βάζνο 24-bit.  Οη έγρξσκεο 

θσηνγξαθίεο πξέπεη λα ζαξώλνληαη (ζθαλάξνληαη) ζε απηή ηελ 

ξύζκηζε γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο DV.  Γείηε πην 

θάησ πξόζζεηεο πξνδηαγξαθέο ζάξσζεο. 

Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ 

Η ππνßαιιόκελε ςεθηαθή θσηνγξαθία πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ 

πξνδηαγξαθέο, δηαθνξεηηθά ην ζύζηεκα ζα απνξξίπηεη ηελ 

ειεθηξνληθή αίηεζε θαη ζα ην θνηλνπνηεί ζηνλ αηηνύληα.  

Λήςε λέαο ςεθηαθήο εηθόλαο: Η ιήςε λέαο ςεθηαθήο εηθόλαο πξέπεη 

λα ζπκßαδίδεη κε ηα αθόινπζα: 

 

Σύπνο θσηνγξαθηθνύ αξρείνπ: Ο ηύπνο ηνπ αξρείνπ πξέπεη λα είλαη 

JPEG. 

 

Μέγεζνο αξρείνπ εηθόλαο: Σν κέγηζην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ πξέπεη λα 

είλαη 240 kilobytes (240 KB). 

 

Γηαθξηηηθά εηθόλαο: 600 pixels ύςνο θαη 600 pixels πιάηνο.   

Βάζνο ρξώκαηνο εηθόλαο: Υξώκα 24 bit (ζεκείσζε: απαηηνύληαη 

έγρξσκεο θσηνγξαθίεο.  Φσηνγξαθίεο αζπξόκαπξεο, κνλόρξσκεο (βάζνο 

ρξώκαηνο 2 bit), ρξώκα 8 bit, ή γθξίδα δηαβάζκηζε 8 bit δελ ζα 

γίλνληαη δεθηέο). 

απώνονηαρ μία ςποβαλλόμενη θυηογπαθία: Πξηλ ζαξσζεί κία 

θσηνγξαθηθή εθηύπσζε πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ζύλζεζεο 

ησλ πξναλαθεξζέλησλ.  Δάλ ε θσηνγξαθηθή εθηύπσζε ζπκθσλεί κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ρξώκαηνο θαη ζπλζέζεσο, ζαξώζηε ηελ θσηνγξαθία 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο αθόινπ8εο νδεγίεο ηνπ ζαξσηή: 

Γηαθξηηηθόηεηα ζαξσηή: άξσζε ηνπιάρηζηνλ 150 dpi 

Σύπνο θσηνγξαθηώλ αξρείνπ: Ο ηύπνο ηνπ αξρείνπ πξέπεη λα είλαη JPG 

Μέγεζνο αξρείνπ εηθόλαο: Σν κέγηζην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ πξέπεη λα 

είλαη 240 kilobytes (240 ΚΒ) 

Γηαθξηηηθά εηθόλαο: 600 επί 600 πίμειο 

Βάζνο ρξώκαηνο εηθόλαο: Υξώκα 24 bit (ζεκείσζε: αζπξόκαπξεο, 

κνλόρξσκεο, ή γθξίδεο ζε δηαβάζκηζε θσηνγξαθίεο δελ ζα γίλνληαη 

δεθηέο.) 



 

Πληποθοπίερ για ηην Τποβολή ηηρ Αίηηζηρ  

Τπάξρεη κόλνλ έλαο ηξόπνο γηα ηελ ππνßνιή ηεο ειεθηξνληθήο 

αίηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνηθηιίαο ηνπ 2010. Πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζεί ε DS 5501, Ηιεθηξνληθή Αίηεζε γηα ην Πξόγξακκα 

Πνηθηιίαο (E-DV Entry Form), ε νπνία είλαη πξνζßάζηκε κόλνλ ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: http://www.dvlottery.state.gov .  Ζ μη 

ολοκληπυηική ζςμπλήπυζη ηηρ αίηηζηρ θα έσει ζαν αποηέλεζμα ηην 

απόππιτη ηηρ ηλεκηπονικήρ ειζαγυγήρ.  Αςηοί πος θα ςποβάλλοςν  

ηην ηλεκηπονική ειζαγυγή ηοςρ ζηο ππόγπαμμα  θα ππέπει να 

ζςμπεπιλάβοςν ηιρ κάηυθι πληποθοπίερ ζηην ζςμπλήπυζη ηηρ 

ηλεκηπονικά ςποβαλλόμενηρ αίηηζηρ (DV). 

1.  ΠΛΖΡΔ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ – Δπίζεην/Οηθνγελεηαθό Όλνκα, Πξώην 

(κηθξό) Όλνκα, Μεζαίν Όλνκα (Παηξόο ή ζπδύγνπ αλάινγα κε ην     

επίζεην)  

2.  ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΔΧ – Ηκέξα/Μήλαο/Υξόλνο  

3.  ΦΤΛΟ - Αξζεληθό ή Θειπθό  

4.  ΠΟΛΖ ΓΔΝΝΖΔΧ -  

5.  ΥΧΡΑ ΓΔΝΝΖΔΧ - Σν όλνκα ηεο ρώξαο γελλήζεσο ζαο ζα πξέπεη 

λα είλαη απηό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηώξα δηεζλώο γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ρώξα.  

6.  ΥΧΡΑ ΥΡΔΧΖ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΗΚΗΛΗΑ – Η Υώξα ζαο κε 

πξνϋπνζέζεηο επηινγήο (επηιεμηκόηεηα) είλαη ζπλήζσο ε ίδηα 

κε ηε ρώξα γελλήζεώο ζαο. Η ρώξα επηιεμηκόηεηάο ζαο δελ 

έρεη ζρέζε κε ηνλ ηόπν θαηνηθίαο ζαο. Αλ γελλεζήθαηε ζε κία 

ρώξα πνπ δελ έρεη επηιεμηκόηεηα γηα ην κεηαλαζηεπηηθό 

πξόγξακκα πνηθηιίαο-θιήξσζεο, ειέγμεηε ηηο νδεγίεο γηα 

ηπρόλ άιιε επηινγή ζαο γηα ρώξα ρξέσζεο-πξνζκέηξεζεο 

δηαζέζηκεο γηα ζαο. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρώξα 

ρξέσζεο-πξνζκέηξεζεο κπνξείηε λα ßξείηε ζηελ εξώηεζε 1 ζηηο 

«πρλόηεξα Τπνßαιιόκελεο Δξσηήζεηο».  

7.  ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ-Δ ΑΗΣΖΖ – Γείηε πληποθοπίερ για ηιρ ηεσνικέρ 

πποδιαγπαθέρ ηηρ τηθιακήρ θυηογπαθίαρ. Βεßαησζείηε όηη 

πεξηιακßάλεηε θσηνγξαθίεο ηεο/ηνπ ζπδύγνπ θαη όισλ ησλ 

παηδηώλ ζαο, αλ ππάξρνπλ.  Γείηε ηελ εξώηεζε 11, ζηηο 

«ζπρλόηεξα ππνßαιιόκελεο εξσηήζεηο»  

8.  ΓΗΔΤΘΤΝΖ - Όλνκα, Γηεύζπλζε (Οδόο θαη αξηζκόο), 

Σαρπδξνκηθόο Κώδηθαο, Πόιε, Ννκόο, Υώξα  

9.  ΥΧΡΑ ΠΟΤ ΓΗΑΜΔΝΔΣΔ ΖΜΔΡΑ  

10. ΣΖΛΔΦΧΝΟ – Πξναηξεηηθα 

11. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ – Πξναηξεηηθά  

12. ΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΤΦΖΛΟΣΔΡΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΟΤ ΔΥΔΣΔ 

ΦΘΑΔΗ ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ – Πξέπεη λα επηζεκάλεηε πνίν από ηα 

http://www.dvlottery.state.gov/


αθόινπζα αληηπξνζσπεύεη ην πην πςειό επίπεδν εθπαίδεπζεο 

πνπ νινθιεξώζαηε κέρξη ζήκεξα. 

(1) Γεκνηηθό ζρνιείν κόλνλ, (2) Γπκλάζην, ρσξίο απνιπηήξην, 

(3) Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ, (4) Σερληθή ρνιή 5) Μεξηθά 

Παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα, (6) Παλεπηζηεκηαθό Γίπισκα, (7) 

Μεξηθά κεηαπηπρηαθά ζεκηλάξηα-καζήκαηα, (8) Πηπρίν Μάζηεξ 

(9) Μεξηθά καζήκαηα επηπέδνπ δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, θαη 

(10) Γηδαθηνξηθό Πηπρίν.  

13. Οικογενειακή Καηάζηαζη – Αλύπαλδξνο/ε, Παληξεκέλνο/ε, 

Γηαδεπγκέλνο/ε, Υήξνο/α, ε δηάζηαζε 

14. Απιθμόρ παιδιών – Οη αηηήζεηο πξέπεη λα πεξηιακßάλνπλ ην 

όλνκα, ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηόπν γελλήζεσο ηνπ/ηεο 

ζπδύγνπ θαη όισλ ησλ θπζηθώλ παηδηώλ, θαζώο επίζεο θαη όισλ 

ησλ λνκίκσο πηνζεηεκέλσλ παηδηώλ θαη ησλ ζεηώλ παηδηώλ πνπ 

είλαη αλύπαληξα θαη θάησ ησλ 21 εηώλ (εμαηξνύληαη ηα παηδηά 

πνπ ήδε είλαη Ακεξηθαλνί ππήθννη ε κόληκνη θάηνηθνη ΗΠΑ), 

αθόκε θαη αλ δελ είζηε λόκηκα πηα παληξεκέλνη κε ηνλ γνλέα 

ηνπ παηδηνύ θαη αθόκε αλ ν/ε ζύδπγνο ή ην παηδί/ηά δελ 

θαηνηθνύλ καδί ζαο ή δελ ζα κεηαλαζηεύζνπλ καδί ζαο. 

εκεηώζηε όηη ηα παληξεκέλα παηδηά θαη ηα παηδηά άλσ ησλ 21 

απνθιείνληαη ακέζσο από ηελ αίηεζε. Παξάιεηςε αλαθνξάο όισλ 

ησλ παηδηώλ ζαο, πνπ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα επηινγήο, ζα έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ απόξξηςε ηνπ αηηνύληνο θαη άξλεζε όισλ 

ησλ ζεσξήζεσλ (visas) αλ ηειηθά ε ππόζεζε θζάζεη ζην ηειηθό 

ξαληεßνύ γηα ßίδα κε ηνλ Πξόμελν. Γείηε «εξώηεζε 11»  ζηηο 

«ζπρλόηεξα ππνßαιιόκελεο εξσηήζεηο»  

15. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΤΕΤΓΟΤ – Όλνκα, Ηκεξνκελία 

Γελλήζεσο, Φύιν, Πόιε Γελλήζεσο, Υώξα γελλήζεσο, 

θσηνγξαθία. Παξάιεηςε εγγξαθήο ηνπ/ηεο ζπδύγνπ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ απόξξηςε ηνπ αηηνύληνο θαη άξλεζε όισλ ησλ 

ζεσξήζεσλ ζε πεξίπησζε πνπ ε ππόζεζε θζάζεη ζην ηειηθό 

ξαληεßνύ γηα ßίδα κε ηνλ Πξόμελν. 

16. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ – Όλνκα, Ηκεξνκελία Γελλήζεσο, 

Φύιν, Πόιε Γελλήζεσο, Υώξα Γελλήζεσο, Φσηνγξαθία. Να 

ζπκπεξηιάßεηε όια ηα παηδηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εξώηεζε 14 

πην πάλσ.  

Δπιλογή Αιηούνηυν  

Οι αιηούνηερ θα κληπυθούν ηςσαία μέζυ ηλεκηπονικού ςπολογιζηή, 

από ηιρ ζυζηέρ αιηήζειρ πος θα ζςγκενηπυθούν ζύμθυνα με ηιρ 

παπαπάνυ οδηγίερ. Οη επηηπρόληεο ζα εηδνπνηεζνύλ ηαρπδξνκηθά 

κεηαμύ Μαΐνπ θαη Ινπιίνπ ηνπ 2009 θαη ζα ηνπο δνζνύλ πεξηζζόηεξεο 

νδεγίεο πνπ ζπκπεξηιακßάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα έμνδα πνπ αθνξνύλ 

ηελ κεηαλάζηεπζή ηνπο ζηηο ΗΠΑ. Οι κληπυθένηερ ΓΔΝ θα 

ειδοποιηθούν μέζυ ηλεκηπονικού Σασςδπομείος.  Όζοι δεν κληπυθούν 



δεν θα ειδοποιηθούν. Οη Πξεζßείεο θαη ηα Πξνμελεία ησλ ΗΠΑ δελ ζα 

δηαζέηνπλ ιίζηεο επηηπρόλησλ. ύδπγνη θαη αλύπαληξα παηδηά θάησ 

ησλ 21 εηώλ ησλ επηηπρόλησλ κπνξνύλ επίζεο λα θάλνπλ αίηεζε γηα 

ßίδα θαη λα αθνινπζήζνπλ ηνλ επηηπρόληα.  Οη ζεσξήζεηο (ßίδεο) DV 

2010 ζα εθδνζνύλ κεηαμύ 1εο Οθησßξίνπ ηνπ 2009 θαη 30εο 

επηεκßίνπ ηνπ 2010.  

Η όιε δηαδηθαζία ηεο αίηεζεο θαη ηεο έθδνζεο κεηαλαζηεπηηθήο 

ζεώξεζεο πνηθηιίαο ζηνπο επηηπρόληεο θαη ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ 

ηνπο πνπ έρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζόληα ΠΡΔΠΔΙ λα νινθιεξσζεί κέρξη 

ηα κεζάλπρηα ηεο 30εο επηεκßξίνπ ηνπ 2010. ε θακία πεξίπησζε 

δελ κπνξεί λα εθδνζεί ßίδα ζηνπο επηηπρόληεο θαη ζηα κέιε ησλ 

νηθνγελεηώλ ηνπο κεηά από απηήλ ηελ εκεξνκελία, νύηε κέιε 

νηθνγελεηώλ κπνξνύλ λα πάξνπλ ζεσξήζεηο γηα λα ζπλαληήζνπλ ηνπο 

ζπγγελείο ηνπο (θπξίσο αηηνύληεο) ζηηο ΗΠΑ κεηά από απηή ηελ 

εκεξνκελία.  

Γηα λα κπνξέζνπλ νη ηπραίσο επηιεγέληεο λα πάξνπλ ηελ 

κεηαλαζηεπηηθή βίδα πνηθηιίαο (DV) ώζηε λα κεηαλαζηεύζνπλ ζηηο 

ΗΠΑ, πξέπεη λα έρνπλ όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη λα πιεξνύλ όιεο 

ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδεη ν Ακεξηθαληθόο Μεηαλαζηεπηηθόο Νόκνο.  

Απηέο νη πξνϋπνζέζεηο ίζσο κεγαιώζνπλ ζεκαληηθά ην επίπεδν ηεο 

έξεπλαο θαη ηνπ ρξόλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ όιε δηαδηθαζία γηα 

ηη ζεσξήζεηο γηα ηνπο γεγελείο κεξηθώλ ρσξώλ πνπ αλαθέξνληαη εδώ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρσξώλ πνπ θαηαηάζζνληαη σο ρώξεο εληζρύνπζεο 

ηελ ηξνκνθξαηία. 

ημανηική ημείυζη  

Γεν ςπάπσει οικονομική επιßάπςνζη για ηην ηλεκηπονική αίηηζη ηος 

εηήζιος ππογπάμμαηορ ποικιλίαρ. Η Ακεξηθαληθή Κπßέξλεζε δελ 

πξνζιακßάλεη εμσηεξηθνύο ζπκßνύινπο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην 

πξόγξακκα θιήξσζεο. Μεζάδνληεο ή άιινη πνπ πξνζθέξνπλ ßνήζεηα γηα 

ηελ ππνßνιή αηηήζεσο ηνπ πξνγξάκκαηνο θιήξσζεο, ελεξγνύλ ρσξίο 

ηελ έγθξηζε ή ηελ ζπγθαηάζεζε ηεο Ακεξηθαληθήο Κπßέξλεζεο. Η 

ρξήζε κεζάδνληνο επαθίεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ θξίζε ηνπ αηηνύληνο.  

Έγθπξεο ειεθηξνληθέο αηηήζεηο πνπ ππνßάιινληαη ειεθηξνληθά απ’ 

επζείαο από ηνλ ελδηαθεξόκελν έρνπλ ίζεο πηζαλόηεηεο επηινγήο από 

ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ζην Πξνμεληθό θέληξν ηνπ Κεληάθη όπσο 

απηέο πνπ ζηέιλνληαη από κεζάδνληεο ή άιινπο ηξίηνπο. Η θάζε 

αίηεζε πνπ ζα παξαιεθζεί εληόο ηεο ρξνληθήο πξνζεζκίαο ζα έρεη 

ηελ ίδηα πηζαλόηεηα λα επηιεγεί ζηελ πεξηθέξεηά ηεο. Παξ’ όια 

απηά ε ππνßνιή πεξηζζνηέξσλ ηεο κίαο αηηήζεσλ από ην ίδην 

πξόζσπν, ην απνθιείεη απηνκάησο από ηελ θιήξσζε, αλεμαξηήησο ηεο 

πεγήο εηζόδνπ ηεο αίηεζεο.  



 



ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΟΗΚΗΛΗΑ (DV) 

 

1. ΣΗ ΖΜΑΗΝΔΗ ΑΚΡΗΒΧ Ο ΟΡΟ «ELIGIBILITY», «NATIVE» ΚΑΗ 

«CHARGEABILITY». ΠΟΗΑ ΔΗΝΑ Ζ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ 

ΓΔΝΝΖΘΖΚΑΝ Δ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΖ ΥΧΡΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΚΑΝΟΤΝ 

ΑΗΣΖΖ? 

 

ELIGIBILITY: Η ρώξα πνπ έρεη ηηο «ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΚΛΟΓΗ - 

ΔΚΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ» γηα ην πξόγξακκα. Η «ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΗ» ρώξα είλαη 

ζπλήζσο ε ίδηα κε ηελ ρώξα γελλήζεώο ζαο. Η επηιεγκέλε 

ρώξα θαη ν ηόπνο θαηνηθίαο ζαο δελ έρνπλ ζρέζε.  

NATIVE: «ΙΘΑΓΔΝΗ» Η ηζαγέλεηα ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ 

πεξηπηώζεσλ πξνζδηνξίδεηαη από ηελ ρώξα γελλήζεσο ηνπ 

αηηνύληνο άζρεηα κε ηελ ρώξα θαηνηθίαο ηνπ ή ηελ ρώξα 

ππεθνόηεηάο ηνπ.  Γηα κεηαλαζηεπηηθνύο ζθνπνύο «ηζαγελήο» 

κπνξεί επίζεο λα ζεκαίλεη ηνλ ελδηαθεξόκελν πνπ 

«ρξεώλεηαη» ζε κία ρώξα δηαθνξεηηθή από απηήλ γελλήζεώο 

ηνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Νόκνπ 202(b) 

CHARGEABILITY: Γηα παξάδεηγκα, αλ γελλεζήθαηε ζε κία ρώξα 

πνπ έρεη εμαηξεζεί από ην πξόγξακκα πνηθηιίαο ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο, κπνξείηε λα δεηήζεηε θαηαινγηζκό – 

ρξέωζε ζηελ ρώξα πνπ ν/ε ζύδπγνο πνπ ζαο αθνινπζεί, 

γελλήζεθε, αιιά δελ ζα ζαο εθδνζεί βίδα (DV1) κέρξηο όηνπ 

ν/ε ζύδπγνο έρεη επίζεο όιεο ηηο πξνππνζέζεηο γηα ηελ 

δηθή ηνπ βίδα (DV2).  Πξνππόζεζε είλαη ε ηαπηόρξνλε 

είζνδόο ζαο ζηηο ΗΠΑ κε απηέο ηηο βίδεο.  ε παξόκνηα 

πεξίπησζε, έλα αλήιηθν ηέθλν κπνξεί «ρξεωζεί» ζηελ ρώξα 

γελλήζεσο ησλ γνλέσλ ηνπ. 

 

Σειηθά, αλ γελλεζήθαηε ζε κία ρώξα πνπ έρεη εμαηξεζεί γηα 

ην Μεηαλαζηεπηηθό Πξόγξακκα Πνηθηιίαο DV ηνπ ηξέρνληνο 

έηνπο, κπνξείηε λα «ρξεωζείηε – ρξεζηκνπνηήζεηε» ηελ ρώξα 

γελλήζεσο ησλ γνλέσλ ζαο.  Η πξνϋπόζεζε είλαη όηη θαλείο 

από ηνπο δύν γνλείο ζαο δελ πξέπεη λα είρε κόληκε 

θαηνηθία ζηελ εμαηξνπκέλε ρώξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

γελλήζεώο ζαο.  Γεληθά, άλζξσπνη πνπ δελ γελλήζεθαλ ζε 

κία ρώξα ή δελ θέξνπλ λόκηκα ηελ ππεθνόηεηά ηεο θαη κόλνλ 

ηελ επηζθέθζεθαλ, ζπνύδαζαλ ζ’απηήλ γηα ιίγν δηάζηεκα, ή 

έκεηλαλ εθεί γηα δνπιεηέο ηνπο, ή γηα επαγγεικαηηθνύο 

ιόγνπο, εθπξνζσπώληαο κία εηαηξεία ή κηα θπβέξλεζε, δελ 

κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ θάηνηθνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρώξαο,  

πνπ είλαη δηαθνξεηηθή από απηήλ ηελ ρώξα πνπ γελλήζεθαλ 

νη αηηνύληεο. 

Αλ ζειήζεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κία «ρξέωζε ρώξαο» 

δηαθνξεηηθή από ηελ δηθή ζαο πξέπεη λα ην δειώζεηε 

επθξηλώο ζηελ ειεθηξνληθή ζαο αίηεζε, ειεθηξνληθά,  E-DV 



ζηελ εξώηεζε 6. Ζ εγγξαθή-δήιωζή ζαο ζε ιαλζαζκέλε ρώξα 

«ρξέωζεο-εθιεμηκόηεηαο» (π.ρ. ζε κία ρώξα γηα ηελ νπνία 

δελ κπνξείηε λ’απνδείμεηε ηνλ λόκηκν ηζρπξηζκό ζαο) 

απνθιείεη απηνκάηωο ηελ αίηεζή ζαο. 

 

 

2. ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΑΛΛΑΓΔ Ζ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΣΖΝ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΓΓΡΑΦΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΟΗΚΗΛΗΑ? 

 

Γηα ην πξόγξακκα DV-2010, κπνξείηε λα ειέγρεηε ηελ έθβαζε 

ηεο αηηήζεσο ζαο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ επηβεβαησηηθή-

πιεξνθνξηαθή ζειίδα. Δπεηδή απηή ε επηβεβαησηηθή 

πιεξνθνξία ζα παξέρεηαη κόλνλ κία θνξά – ηελ ώξα πνπ 

θάλεηε ηελ αίηεζή ζαο – είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ηελ 

ηππώζεηε ή λα ζεκεηώζεηε ηελ πιεξνθνξία απηή γηα 

πεξαηηέξσ ρξήζε.  Αλ ράζεηε απηήλ ηελ πιεξνθνξία, ζα 

παξαιάβεηε έλα γξάκκα από ην Πξνμεληθό Κέληξν ηνπ Κεληάθπ 

ηαρπδξνκηθώο, πνπ ζα ζαο ελεκεξώλεη γηα ηελ επηινγή ζαο, 

αλ είζζε δειαδή κέζα ζηνπο επηηπρόληεο. Γελ ζα ιάβεηε 

θακία επί πιένλ εηδνπνίεζε αλ ε αίηεζε ζαο δελ 

επηιέρζεθε.  Μπνξείηε λα ην ειέγμεηε θαη εζείο κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηύνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ επηβεβαησηηθή πιεξνθνξία. 

 

Σν κέγεζνο ηεο θσηνγξαθίαο έρεη κεγαιώζεη γηα ην 

πξόγξακκα DV-2010 ζε 600 Υ 600 πίμειο.  Παιηέο 

θσηνγξαθίεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πξνεγνύκελα δελ 

πξέπεη λα μαλαρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ην πξόγξακκα DV-2010.  

Μόλνλ έγρξσκεο θσηνγξαθίεο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ γηα ην 

πξόγξακκα DV-2010.  Αζπξόκαπξεο θσηνγξαθίεο δελ ζα 

γίλνληαη δεθηέο. 

 

3. ΥΡΔΗΑΕΟΝΣΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΔ ΚΑΗ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΜΔΛΟ 

ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ Ζ ΜΟΝΟΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΧΣΟ ΑΗΣΟΤΝΣΑ? 

 

Γελ ρξεηάδνληαη ππνγξαθέο ζηελ Ηιεθηξνληθή Αίηεζε γηα ην 

Μεηαλαζηεπηηθό Πξόγξακκα Πνηθηιίαο (DV).  Υξεηάδνληαη 

πξόζθαηεο θαη πξνζσπηθέο θσηνγξαθίεο ζαο, ηνπ/ηεο ζπδύγνπ 

θαη όισλ ησλ παηδηώλ θάησ ησλ 21 εηώλ.  Οηθνγελεηαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ζπλόινπ δελ γίλνληαη δεθηέο.  Γηαβάζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππνβνιή ςεθηαθήο θσηνγξαθίαο 

παξαθάησ.  

 

 

4. ΓΗΑΣΗ ΤΠΖΚΟΟΗ ΟΡΗΜΔΝΧΝ ΚΡΑΣΧΝ ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΗΚΗΛΗΑ?  

 



Οη κεηαλαζηεπηηθέο βίδεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνηθηιίαο, 

έρνπλ ζθνπό λα πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία κεηαλάζηεπζεο, ζε 

ελδηαθεξόκελνπο από ρώξεο, άιιεο από ηηο ρώξεο πνπ έρνπλ 

ζηείιεη πςειό πνζνζηό κεηαλαζηώλ ζηηο ΗΠΑ. Ο λόκνο 

απαγνξεύεη ηελ έθδνζε κεηαλαζηεπηηθήο βίδαο ζε ππεθόνπο 

ρσξώλ κε κεγάιν ξεύκα κεηαλάζηεπζεο ζηηο ΗΠΑ.  Ο λόκνο 

δηεπθξηλίδεη όηη, ρώξεο  πνπ έρνπλ ζηείιεη πεξηζζόηεξνπο 

από 50,000 κεηαλάζηεο ζηηο ΗΠΑ ρξεζηκνπνηώληαο 

πξνζθιήζεηο ζπγγελώλ θαη εξγνδνηώλ ηα ηειεπηαία 5 ρξόληα, 

απνθιείνληαη.  Κάζε ρξόλν, ε Ακεξηθαληθή Τπεξεζία 

Αιινδαπώλ (USCIS), ππνινγίδεη ηα λνύκεξα ησλ κεηαλαζηώλ, 

πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ πξνζθιήζεηο από ζπγγελείο θαη 

εξγνδόηεο ηα πξνεγνύκελα 5 ρξόληα, γηα λα εμαθξηβώζεη ηηο 

ρώξεο ησλ νπνίσλ νη ππήθννη ζα εμαηξεζνύλ από ην εηήζην 

Πξόγξακκα Κιήξσζεο-Πνηθηιίαο.  Σελ πεξίνδν πξηλ από ην 

εηήζην Μεηαλαζηεπηηθό Πξόγξακκα Πνηθηιίαο, απνθαζίδεηαη ε 

ιίζηα κε ηηο ρώξεο, ησλ νπνίσλ νη ππήθννη ζα εμαηξεζνύλ.  

Η ιίζηα απηή αιιάδεη από ρξόλν ζε ρξόλν. 

 

5. ΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΟ ΟΡΗΟ ΓΗΑ ΣΟ DV-2010? 

ύκθσλα κε ηνλ Νόκν, ην Μεηαλαζηεπηηθό Πξόγξακκα 

Πνηθηιίαο (DV) δεκηνπξγεί άδεηεο κόληκεο δηακνλήο ζε 

55,000 ελδηαθεξόκελνπο εηεζίσο πνπ πιεξνύλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  Παξόια 

απηά, ην Κνγθξέζν ςήθηζε Νόκν γηα ηελ «Πξάμε Βνήζεηαο γηα 

ηελ Νηθαξάγνπα θαη ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή (NACARA)» ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 1997, κε εθαξκνγή από ην 1999, όηη 5,000 από 

ηηο 55,000 άδεηεο κόληκεο δηακνλήο είλαη δηαζέζηκεο γηα 

ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο NACARA γηα όζν απηό είλαη 

αλαγθαίν.   Η πξαγκαηηθή κείσζε κέρξη 5,000 αδεηώλ 

κόληκεο δηακνλήο άξρηζε κε ην Μεηαλαζηεπηηθό Πξόγξακκα 

Πνηθηιίαο ηνπ DV-2000 θαη είλαη πηζαλόλ λα παξακείλεη ζε 

ηζρύ κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 2010.  

6. ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ ΟΡΗΑ ΓΗΑ ΣHN ΒΗΕΑ ΠΟΗΚΗΛΗΑ 

(DV) ΓΗΑ ΣΟ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ 2010?  

Η Τπεξεζία Αιινδαπώλ ησλ ΗΠΑ (USCIS) απνθαζίδεη γηα ηα 

πεξηθεξεηαθά όξηα εηεζίσο, ζύκθσλα κε έλαλ ηύπν πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν ηνπ Νόκνπ 203(c) ηνπ Νόκνπ πεξί 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Ιζαγελείαο. (ΙΝΑ).  Μόιηο ε Τπεξεζία 

Αιινδαπώλ (USCIS) νινθιεξώζεη ηνπο ππνινγηζκνύο, 

αλαθνηλώλνληαη ηα πεξηθεξεηαθά όξηα γηα ηηο ζεσξήζεηο 

(βίδεο). 

7. ΠΟΣΔ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΓΔΚΣΔ ΟΗ ΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΟΗΚΗΛΗΑ? Η πεξίνδνο ππνβνιήο αηηήζεσλ ηνπ 



Μεηαλαζηεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο DV, γίλεηαη κόλνλ θαηά ηελ 

επηηξεπνκέλε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Κάζε έηνο 

εθαηνκκύξηα άλζξσπνη ππνβάινπλ αίηεζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η κεγάιε ζπκκεηνρή αηηήζεσλ, δεκηνπξγεί 

ηεξάζηην όγθν δνπιεηάο ζηελ επηινγή θαη ηελ πεξαηηέξσ 

δηαδηθαζία γηα ηνπο επηηπρόληεο.  Η πεξίνδνο ππνβνιήο ησλ 

αηηήζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Οθησβξίνπ, Ννεκβξίνπ θαη 

Γεθεκβξίνπ, εμαζθαιίδεη όηη νη επηηπρόληεο ζα 

εηδνπνηεζνύλ ζε κία ρξνληθή ζηηγκή πνπ δίλεη θαη ζηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο θαη ζηηο Πξεζβείεο καο, αξθεηό ρξόλν 

πξνεηνηκαζίαο γηα  ηελ έθδνζε ησλ ζεσξήζεσλ (visas).  αο 

πξνηξέπνπκε λα ππνβάιεηε ηελ αίηεζή ζαο ην λσξίηεξν 

δπλαηόλ κέζα ζηελ επηηξεπνκέλε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Μεγάιε δήηεζε ζην ηέινο ηεο πξνζεζκίαο, θαζπζηεξεί ην όιν 

ζύζηεκα.  Κακκία αίηεζε δελ ζα γίλεηαη δεθηή κεηά ηελ 

ηειεπηαία εκέξα ηνπ νξηδόκελνπ ρξνληθνύ νξίνπ. 

8.  ΔΗΝΑΗ ΓΤΝΑΣΟΝ ΑΣΟΜΑ ΔΤΡΗΚΟΜΔΝΑ ΣΗ ΖΠΑ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΟΤΝ 

ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ? 

Ναη, εάλ θάπνηνο ελδηαθεξόκελνο βξίζθεηαη ζηηο ΗΠΑ ή ζε 

άιιε ρώξα, κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε ζηηο ΗΠΑ ή από άιιε 

ρώξα εθηόο ΗΠΑ. 

9. Ο ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ-ΑΗΣΧΝ ΔΥΔΗ ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ Δ ΜΗΑ 

ΜΟΝΟΝ ΑΗΣΖΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ XRONIKH ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ 

ΔΣΖΗΑ ΚΛΖΡΧΖ ΣΟΤ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ DV? 

Ναί, ν Νόκνο επηηξέπεη κόλνλ κία αίηεζε από ή γηα θάζε 

ελδηαθεξόκελν γηα θάζε εηήζηα θιήξσζε.  Αηνκα γηα ηα 

νπνία ππνβάινληαη πεξηζζόηεξεο από κία αηηήζεηο απηνκάηωο 

απνθιείνληαη από ηελ θιήξωζε.  Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ 

ρξεζηκνπνηεί άθξσο πξνεγκέλα κέζα, γηα ηελ αλίρλεπζε 

αηηνύλησλ πνπ ππνβάινπλ πνιιαπιέο αηηήζεηο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εηήζηαο θιήξσζεο.  Δλδηαθεξόκελνη πνπ 

ππνβάινπλ πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο αηηήζεηο ζα απνθιεηζζνύλ, 

θαη κία ειεθηξνληθή εγγξαθή γη’απηνύο ζα παξακείλεη 

κόληκα ζηα αξρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ.  Οη 

ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αηηήζεηο γηα ην 

πξόγξακκα εηεζίσο, κόλνλ θαηά ηελ επηηξεπνκέλε ρξνληθή 

δηάξθεηα.   

10. ΜΠΟΡΟΤΝ ΟΗ ΤΕΤΓΟΗ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΟΤΝ ΞΔΥΧΡΗΣΔ ΑΗΣΖΔΗ? 

Ναη, ν ζύδπγνο θαη ε ζύδπγνο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα 

ππνβάινπλ από κία μερσξηζηή αίηεζε αλ έρνπλ ηα πξνζόληα.  

Αλ ν έλαο από ηνπο δύν επηιεγεί, ν άιινο ζα δηθαηνύηαη λα 

αθνινπζήζεη. 



 11. ΠΟΗΑ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΑ ΜΔΛΖ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΔΡΗΛΑΒΧ ΣΖΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΗΣΖΖ ΜΟΤ (E-DV)? 

ηελ αίηεζή ζαο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεηε ηνλ/ηελ ζύδπγό 

ζαο, θαη όια ηα αλύπαληξα παηδηά ζαο θάηω ηωλ 21 εηώλ, κε 

εμαίξεζε ηα παηδηά πνπ είλαη ήδε Ακεξηθαλνί Πνιίηεο ή 

κόληκνη θάηνηθνη ηωλ ΖΠΑ.  Πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεηε 

ηνλ/ηελ ζύδπγν αθόκε θαη αλ είζηε ζε δηάζηαζε ζηελ 

παξνύζα πεξίνδν.  Αλ είζηε επίζεκα ζε δηάζηαζε, (δει. 

ππάξρεη γξαπηή ζπκθσλία αλαγλσξηζκέλε από ην Γηθαζηήξην, 

δηθαζηηθή απόθαζε, θ.ι.π.)  ή είζηε δηαδεπγκέλνο/ε δελ 

ρξεηάδεηαη λ’αλαθέξεηε ηνλ/ηελ πξνεγνύκελν/ε ζύδπγν. 

Τπνρξενύζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ΟΛΑ ηα αλύπαλδξα παηδηά ζαο, 

θάηω ηωλ 21 εηώλ, είηε είλαη ηα βηνινγηθά ζαο ηέθλα, 

πξνγνλνί ζαο ή παηδηά λνκίκωο πηνζεηεκέλα, ζύκθωλα κε ηνλ 

Νόκν ηεο παηξίδαο ζαο. Μελ ζπκπεξηιάβεηε θάπνηα από ηα 

ηέθλα ζαο αλ ήδε είλαη Ακεξηθαλνί Πνιίηεο ή λόκηκα 

Μόληκνη Κάηνηθνη ηωλ ΖΠΑ. πκπεξηιάβεηε όια ηα παηδηά ζαο 

θάηω ηωλ 21 εηώλ αθόκε θη’αλ δελ θαηνηθνύλ καδί ζαο ή δελ 

έρνπλ ζθνπό λα κεηαλαζηεύζνπλ καδί ζαο κε ην Πξόγξακκα 

Κιήξωζεο. Σν γεγνλόο όηη έρεηε ζπκπεξηιάβεη όια ηα κέιε 

ηεο νηθνγελείαο ζαο ζηελ αίηεζή ζαο, δελ πξνππνζέηεη όηη 

αξγόηεξα πξέπεη λα κεηαλαζηεύζνπλ καδί ζαο.  Ιζσο 

επηιέμνπλ λα παξακείλνπλ πίζσ.  Αλ όκσο ζπκπεξηιάβεηε 

θάπνην κέινο ηεο νηθνγελείαο ζαο πνπ έρεη ηηο 

πξνππνζέζεηο λα κεηαλαζηεύζεη ζηελ δηαδηθαζία αξγόηεξα, 

ρσξίο λα ην έρεηε αλαθέξεη ζηελ πξσηαξρηθή αίηεζε, ε 

ππόζεζή ζαο απνθιείεηαη ακέζωο.  Απηό αθνξά ηα άκεζα 

νηθνγελεηαθά ζαο κέιε, όηαλ ε πξώηε αίηεζε ζαο 

ππνβάιεηαη, θαη όρη απηά πνπ απνθηήζαηε αξγόηεξα.  Ο/ε 

ζύδπγνο κπνξεί λα ππνβάιεη ρσξηζηή αίηεζε αθόκε θη’αλ 

αλαθέξεηαη ζηελ δηθή ζαο πξσηαξρηθή αίηεζε, αξθεί όκσο 

θαη νη δύν ζηηο αηηήζεηο πνπ ππνβάινληαη, λα εζσθιείνπλ 

όιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνγελεηά ζαο. Γείηε ηελ 

εξώηεζε 10 παξαπάλσ. 

 12. Ο ΚΑΘΔ ΑΗΣΧΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΔΗ ΣΖΝ ΓΗΚΖ ΣΟΤ ΑΗΣΖΖ 

Ζ ΜΠΟΡΔΗ ΚΑΠΟΗΟ ΑΛΛΟ ΝΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΑΛΔΗ ΓΗΑ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ 

ΣΟΤ? 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα εηνηκάδνπλ θαη λα ππνβάινπλ 

ηηο δηθέο ηνπο αηηήζεηο, ε θαη θάπνηνο άιινο κπνξεί λα 

ππνβάιεη ηελ αίηεζε γηα απηνύο.  Αλεμαξηήησο αλ ε αίηεζε 

ππνβάιεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν απ’επζείαο ή ηνπ 

παξέρεηαη βνήζεηα από θάπνηνλ δηθεγόξν, θίιν, ζπγγελή 

θηι. κία ΜΟΝΟΝ αίηεζε πξέπεη λα ππνβάιεηαη ζην όλνκα θάζε 

ελδηαθεξνκέλνπ θαη απηόο πνπ ζπκπιεξώλεη ηελ αίηεζε 

παξακέλεη ππεύζπλνο όηη όιεο νη πιεξνθνξίεο είλαη ζσζηέο 



θαη πιήξεηο.  Οηαλ ε αίηεζε επηιεγεί, ε εηδνπνίεζε ζα 

ζηαιεί ΜΟΝΟΝ ζηελ δηεύζπλζε πνπ έρεη ππνβιεζεί καδί κε 

ηελ αίηεζε.  Όινη νη αηηνύληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

απηώλ πνπ δελ έρνπλ επηιεγεί, ζα κπνξνύλ λα ειέγμνπλ ηελ 

ηύρε ηεο αίηεζήο ηνπο κέζσ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο DV.  

Οη αηηνύληεο πξέπεη λα θπιάγνπλ ηελ δηθή ηνπο 

επηβεβαησηηθή-πιεξνθνξηαθή ζειίδα έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα 

ειέγρνπλ κόλνη ηνπο ηελ ηύρε ηεο αηηήζεώο ηνπο. 

13. ΠΟΗΔ ΔΗΝΑΗ ΟΗ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Ζ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΤΠΖΡΔΗΑ? 

Ο Νόκνο θαη νη θαλόλεο πξνππνζέηνπλ όηη ν θάζε αηηώλ 

πξέπεη λα έρεη είηε απνιπηήξην ιπθείνπ ε ηζόηηκεο ζρνιήο 

ή δηεηή επαγγεικαηηθή πξνππεξεζία εληόο ησλ 5 ηειεπηαίσλ 

ρξόλσλ, ζ’έλα επάγγεικα πνπ απαηηεί ηνπιάρηζηνλ δηεηή 

εθπαίδεπζε ή εμάζθεζε. «Απνιπηήξην Λπθείνπ ή ηζόηηκεο 

ζρνιήο» θαζνξίδεηαη ε  επηηπρήο ζπκπιήξσζηο 12 ρξόλσλ 

ζπνπδώλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηηο 

ΗΠΑ ή ε επηηπρήο ζπκπιήξσζε ζπνπδώλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε θάπνηα άιιε ρώξα. Η 

εθπαίδεπζε απηή πξέπεη λα είλαη ηζόηηκε κε ηελ 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηηο ΗΠΑ.  Μόλνλ επίζεκεο 

ζπνπδέο θαιύπηνπλ ηελ απαίηεζε απηήλ ηνπ Νόκνπ. 

Πξνγξάκκαηα δηα αιιεινγξαθίαο ή ηζόηηκα πηζηνπνηεηηθά 

(όπσο ηα G.E.D.) δελ γίλνληαη δεθηά.  Σεθκεξησκέλε 

απόδεημε εθπαίδεπζεο ή επαγγεικαηηθήο πξνππεξεζίαο πξέπεη 

λα παξνπζηαζηεί ζηνλ Ακεξηθαλό Πξόμελν θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ζπλέληεπμεο.   

ΠΟΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΔΥΟΤΝ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΗΑ ΣΟ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΗΚΗΛΗΑ (DV)? 

Η βάζε ησλ δεδνκέλσλ (αξρεία) ηνπ Ακεξηθαληθνύ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο O*Net Online θαζνξίδεη ηνλ όξν πξνϋπεξεζία όζνλ 

αθνξά ηελ θαηαιιειόηεηα. Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο (DOL) έρεη 

ρσξίζεη ζε “5 δώλεο” ηελ επαγγεικαηηθή πξνππεξεζία ζηελ 

βάζε δεδνκέλσλ O*Net Online Database. Αλ θαη εθεί 

αλαθέξνληαη πνιιέο εηδηθόηεηεο, κόλνλ νξηζκέλεο 

εγθξίλνληαη γηα ην Πξόγξακκα Πνηθηιίαο (DV).  Γηα λα 

επηιεγεί θάπνηνο γηα ην Πξόγξακκα DV, βάζεη ηεο 

επαγγεικαηηθήο πξνππεξεζίαο, πξέπεη ηα ηειεπηαία 5 ρξόληα 

λα έρεη επαγγεικαηηθή εκπεηξία 2 εηώλ ζε ηνκείο όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην “job zone” 4 ή 5, θαηεγνξηνπνηεκέλεο 

ζηελ θιίκαθα, «ζπγθεθξηκέλε Δπαγγεικαηηθή Πξνεηνηκαζία» 

SVP από 7 θαη άλω.  



ΠΧ ΒΡΗΚΧ ΠΟΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΠΡΟΚΡΗΝΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΗΣΟΔΛΗΓΑ 

ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΔΡΓΑΗΑ (DOL)? 

Καηάιιεια Δπαγγέικαηα γηα ην πξόγξακκα ππάξρνπλ ζηα 

αξρεία Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο O*Net Online Database.  

Αθνινπζείζηε ηα παξαθάησ βήκαηα γηα λα εμαθξηβώζεηε αλ ην 

επάγγεικά ζαο έρεη ηελ θαηαιιειόηεηα.  Δπηιέμηε «Find 

Occupations» θαη θαηόπηλ επηιέμηε ην «Job Family». Γηα 

παξάδεηγκα επηιέμηε Αξρηηεθηνληθή θαη Μεραληθή θαη κεηά 

ρηππήζηε «GO». Καηόπηλ ρηππήζηε ζηελ ηζηνζειίδα γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν Δπάγγεικα.  Αιιν έλα παξάδεηγκα, ρηππήζηε 

ζην «Μεραληθνί Αεξνδηαζηήκαηνο».  Αθνύ επηιέμεηε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα, ρηππήζηε ην «Job Zone» γηα λα 

βξείηε ηνλ αξηζκό ηεο «Job Zone» θαη ηελ ζπγθεθξηκέλε 

επαγγεικαηηθή βαζκνινγία (SVP). 

14. ΠΧ ΘΑ ΔΠΗΛΔΓΟΤΝ ΟΗ ΔΠΗΣΤΥΟΝΣΔ? 

Σν Πξνμεληθό Κέληξν ηνπ Κεληάθπ, ζα αξηζκήζεη όιεο νη 

αηηήζεηο από θάζε πεξηνρή μερσξηζηά.  Μεηά ην ηέινο ηεο 

επηηξεπόκελεο πεξηόδνπ, έλαο ππνινγηζηήο ζα επηιέμεη 

ηπραία αηηήζεηο, πνπ έρνπλ παξαιεθζεί από θάζε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή. ε θάζε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ε πξώηε ηπραία 

επηιεγείζα αίηεζε ζα απνηειέζεη ηελ πξώηε θαηαρσξεκέλε 

ππόζεζε, ε δεύηεξε επηιεγείζα αίηεζε ζα απνηειέζεη ηελ 

δεύηεξε ππόζεζε θ.ι.π.  Οιεο νη ππνβιεζείζεο αηηήζεηο 

θαηά ηελ επηηξεπόκελε πεξίνδν ζα έρνπλ ηηο ίδηεο 

πηζαλόηεηεο επηινγήο κέζα ζε θάζε πεξηνρή.  Οηαλ κία 

αίηεζε επηιερζεί, ζα ζηαιεί ζηνλ αηηνύληα κία εηδνπνίεζε 

από ην Πξνμεληθό Κέληξν ηνπ Κεληάθπ, πνπ ζα ηνπ παξάζρεη 

όιεο ηηο απαηηνύκελεο νδεγίεο.  Σν Πξνμεληθό Κέληξν ηνπ 

Κεληάθπ ζα ζπλερίζεη ηελ δηαδηθαζία ηεο ππόζεζεο, κέρξηο 

όηνπ νη επηηπρόληεο, λα θάλνπλ επίζεκα ηελ αίηεζή ηνπο 

θαη λα εκθαληζζνύλ, γηα ην ξαληεβνύ ηνπο, γηα ζπλέληεπμε 

κε ηνλ Ακεξηθαλό Πξόμελν.  Δθηόο εάλ νη επηηπρόληεο 

δεηήζνπλ αιιαγή θαζεζηώηνο παξακνλήο ζηηο ΗΠΑ (change of 

status) ζηελ πιεζηέζηεξε ζ’απηνύο Τπεξεζία Αιινδαπώλ ζηηο 

ΗΠΑ (USCIS office). 

εκαληηθή Οδεγία: Οη ηπραία επηηπρόληεο ΓΔΝ πξόθεηηαη λα 

εηδνπνηεζνύλ κε ην ειεθηξνληθό Σαρπδξνκείν. Δάλ ιάβεηε 

έλα ειεθηξνληθό κήλπκα γηα ηελ επηηπρή επηινγή ζαο, λα 

μέξεηε όηη απηό ην κήλπκα δελ είλαη απζεληηθό. 

15. ΜΠΟΡΟΤΝ ΟΗ ΔΠΗΛΔΥΘΔΝΣΔ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΣΟ ΚΑΘΔΣΧ 

ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΟΤ ΣΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΔ ΑΡΥΔ (USCIS) ΣΧΝ 

ΖΠΑ? 



Ναη, κε ηελ πξνππόζεζε όηη έρνπλ όια ηα πξνζόληα γηα ηελ 

αιιαγή ηνπ θαζεζηώηνο ηεο παξακνλήο ηνπο, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 245 ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Νόκνπ.  Οη επηηπρόληεο 

ελδηαθεξόκελνη πνπ βξίζθνληαη ζηηο ΗΠΑ κπνξνύλ 

λ’απεπζπλζνύλ ζηηο Μεηαλαζηεπηηθέο Αξρέο ησλ ΗΠΑ (USCIS) 

γηα λ’αιιάμνπλ ην θαζεζηώο παξακνλήο ηνπο θαη λα γίλνπλ 

κόληκνη θάηνηθνη.  Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα 

ζηγνπξεπηνύλ πξώηα όηη ην USCIS κπνξεί λα πξνρωξήζεη ηηο 

ππνζέζεηο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θάζε ελέξγεηαο πνπ 

πξέπεη λα γίλεη γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο πνπ 

είλαη εθηόο ΖΠΑ, πξηλ από ηελ 30ε επηεκβξίνπ θάζε έηνπο, 

θαζώο κεηά από απηήλ ηελ εκεξνκελία ην εηήζην πξόγξακκα 

πνηθηιίαο ηειεηώλεη.  ε θακκία πεξίπηωζε δελ ζα ππάξρνπλ 

κεηαλαζηεπηηθνί αξηζκνί γηα ηα εηήζηα Μεηαλαζηεπηηθά 

Πξνγξάκκαηα DV κεηά ηα κεζάλπθηα ηεο 30εο επηεκβξίνπ θάζε 

έηνπο. 

16. ΟΗ ΜΖ ΔΠΗΣΤΥΟΝΣΔ ΑΗΣΟΤΝΣΔ ΘΑ ΔΗΓΟΠΟΗΖΘΟΤΝ? 

Αξρίδνληαο κε ην πξόγξακκα DV-2010 όινη νη αηηνύληεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κε επηηπρόλησλ, ζα είλαη ζε 

ζέζε λα ειέγρνπλ ηελ έθβαζε ηεο αηηήζεώο ηνπο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο ηζηνζειίδαο Δ-DV γηα λα δηαπηζηώζνπλ αλ ε 

αίηεζή ηνπο εθιέρηεθε ή κε.  Οη αηηνύληεο πξέπεη λα 

θξαηήζνπλ ηελ δηθή ηνπο επηβεβαησηηθή πιεξνθνξηαθή ζειίδα 

από ηελ ζηηγκή πνπ ζα θάλνπλ αίηεζε (2 Οθησβξίνπ, 2008, 

κέρξη 1 Γεθεκβξίνπ, 2008) κέρξη ην ηέινο, ώζηε λα 

ειέγρνπλ ηελ αίηεζή ηνπο ειεθηξνληθά.  Πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο αηηήζεηο γηα ην πξόγξακκα DV-2010, ζα δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά από 1
εο
 Ινπιίνπ, 2009 έσο ηεο 30εο Ινπλίνπ, 

2010.  Όια ηα πιεξνθνξηαθά γξάκκαηα ζα ζηέιλνληαη ζηελ 

δηεύζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη επάλσ ζηελ αίηεζε κεηαμύ  πέληε 

θαη επηά κελώλ από ην ηέινο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ 

αηηήζεσλ. 

17. ΠΟΟΗ ΑΗΣΟΤΝΣΔ ΘΑ ΔΠΗΛΔΥΘΟΤΝ? 

Τπάξρνπλ 50,000 βίδεο δηαζέζηκεο γηα ην πξόγξακκα DV 

εηεζίσο, αιιά ζπλήζσο θιεξώλεηαη κεγαιύηεξνο αξηζκόο 

ελδηαθεξνκέλσλ. Δίλαη πηζαλόλ κεξηθνί από ηνπο πξώηνπο 

50,000 ελδηαθεξόκελνπο πνπ επηιέρζεζαλ, λα κελ έρνπλ ηα 

πξνζόληα γηα βίδεο έηζη ζα επηιερζνύλ πεξηζζόηεξεο από 

50,000 αηηήζεηο ζην Πξνμεληθό Κέληξν ηνπ Κεληάθπ, ώζηε λα 

είλαη ζίγνπξν όηη όιεο νη δηαζέζηκεο βίδεο ζα εθδνζνύλ. 

Οκσο, απηό ζεκαίλεη όηη ζην ηέινο, ίζσο δελ ζα ππάξρνπλ 

αξθεηνί κεηαλαζηεπηηθνί αξηζκνί γη’απηνύο πνπ αξρηθά 

επειέγεζαλ.  Οη επηιεγέληεο ζα εηδνπνηεζνύλ γξήγνξα γηα 

ηελ ζέζε ηνπο ζηελ ιίζηα.  Οη ζπλεληεύμεηο γηα ην 



πξόγξακκα DV αξρίδνπλ ζπλήζσο ηνλ Οθηώβξην θάζε ρξόλνπ.  

Σν Πξνμεληθό Κέληξν ηνπ Κεληάθπ ζα ζηείιεη εηδνπνηεηήξηα 

ζηνπο επηηπρόληεο 4 – 6 εβδνκάδεο πξηλ ην ξαληεβνύ ηνπο 

κε ηνλ Πξόμελν, ζηηο Ακεξηθαληθέο/α Πξεζβείεο/Πξνμελεία 

εθηόο ΗΠΑ.  Κάζε κήλα ζα εθδίδνληαη βίδεο γηα ηνπο 

αηηνύληεο πνπ είλαη έηνηκνη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν κήλα.  

Μόιηο νη 50,000 βίδεο εθδνζνύλ, ην εηήζην πξόγξακκα 

ηεξκαηίδεηαη. Οη κεηαλαζηεπηηθνί αξηζκνί ζπλήζσο 

ηειεηώλνπλ πξίλ από ην ηέινο ηνπ κελόο επηεκβξίνπ θάζε 

έηνπο.  Δπηιεγέληεο ελδηαθεξόκελνη πνπ επηζπκνύλ λα 

ιάβνπλ ηελ βίδα ηνπο, πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηελ ππόζεζή ηνπο.  Σπραία επηινγή ηεο 

αίηεζήο ζαο από ην Πξνμεληθό Κέληξν ηνπ Κεληάθπ δελ 

εγγπάηαη απηόκαηα θαη ηελ έθδνζε ηεο βίδαο ζαο. Πξέπεη λα 

έρεηε ηα όια ηα πξνζόληα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έθδνζε 

ηεο βίδαο. 

18. ΤΠΑΡΥΔΗ ΟΡΗΟ ΖΛΗΚΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΗΣΖΖ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ? 

Γελ ππάξρεη όξην ειηθίαο γηα ηελ αίηεζε ζην 

κεηαλαζηεπηηθό πξόγξακκα πνηθηιίαο, αιιά ε πξνππόζεζε γηα 

ηελ 12ρξνλε εθπαίδεπζε ή ηελ επαγγεικαηηθή πξνππεξεζία 

γηα θάζε ελδηαθεξόκελν όηαλ ππνβάιεηαη ε αίηεζε ηνπ, 

απηνκάησο απνθιείεη ηα άηνκα θάησ ησλ 18. 

19. ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΚΑΘΟΛΟΤ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΗΑ ΣΟ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (DV)? 

Γελ ππάξρεη παξάβνιν γηα λα ππνβάιεη θάπνηνο ειεθηξνληθά 

ηελ αίηεζή ηνπ.  Οη επηηπρόληεο όκσο αξγόηεξα, πξέπεη λα 

πιεξώζνπλ όια ηα απαηηνύκελα παξάβνια, γηα ηελ 

κεηαλαζηεπηηθή ηνπο αίηεζε, απ’επζείαο ζην Σακείν ηεο 

Πξεζβείαο, όηαλ παξνπζηαζηνύλ γηα ηελ ζπλέληεπμή ηνπο. 

Λεπηνκέξεηεο γηα ηα παξάβνια πνπ αθνξνύλ ηελ αίηεζε ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο βίδαο ελ γέλεη, θαη γηα ηελ 

κεηαλαζηεπηηθή βίδα DV ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηηο νδεγίεο πνπ 

ζα ζηαινύλ από ην Πξνμεληθό Κέληξν ηνπ Κεληάθπ ζηνπο 

επηηπρόληεο. 

20. ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΓΟΘΟΤΝ ΔΞΑΗΡΔΔΗ (WAIVERS) ΣΟΤ 

ΔΠΗΣΤΥΟΝΣΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΗΚΗΛΗΑ (DV)? ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ 

ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑ ΔΗΓΗΚΔ ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΣΟΤ 

ΔΠΗΣΤΥΟΝΣΔ? 

Οη αηηνύληεο ππόθεηληαη ζε όινπο ηνπο ηνκείο 

θαηαιιειόηεηνο ή κή γηα ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ηνπο βίδεο 

ζύκθσλα κε ηνλ Μεηαλαζηεπηηθό Νόκν.  Γελ ππάξρεη εηδηθή 



κέξηκλα γηα εμαηξέζεηο ζε νπνηαδήπνηε αθαηαιιειόηεηα ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ, νύηε εηδηθέο δηαδηθαζίεο, παξά κόλνλ όηη 

ηζρύεη θαη εθαξκόδεηαη ζπλήζσο ζ’απηέο ηηο πεξηπηώζεηο. 

Μεξηθέο γεληθέο εμαηξέζεηο γηα ελδηαθεξνκέλνπο κε ζηελνύο 

ζπγγελείο, πνπ είλαη Ακεξηθαλνί Πνιίηεο ή κόληκνη 

θάηνηθνη, ζα είλαη δηαζέζηκνη ζηνπο αηηνύληεο γηα ην 

πξόγξακκα DV, αιιά ν ρξνληθόο πεξηνξηζκόο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζα θαηαζηήζεη δύζθνιν γηα ηνπο αηηνύληεο λα 

επσθειεζνύλ από απηή ηελ παξνρή. 

21. ΜΠΟΡΟΤΝ ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΖΓΖ ΔΥΟΤΝ ΑΛΛΔ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΔ 

ΤΠΟΘΔΔΗ Δ ΔΚΚΡΔΜΟΣΖΣΑ ΝΑ ΚΑΝΟΤΝ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ 

ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΗΚΗΛΗΑ (DV)? 

Ναί, βεβαίσο ηα άηνκα απηά κπνξνύλ λα κεηέρνπλ ζην 

πξόγξακκα θιήξσζεο (DV). 

22. ΠΟΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΟΗ ΔΠΗΣΤΥΟΝΣΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΝ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΓΗΑ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΑΗΣΖΖ ΣΖΝ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ DV? 

Αηνκα πνπ επηιέρζεζαλ ζην Μεηαλαζηεπηηθό Πξόγξακκα 

Κιήξσζεο DV δηθαηνύληαη λα θάλνπλ αίηεζε γηα βίδα κόλνλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο δει. κεηαμύ ησλ 

κελώλ Οθησβξίνπ έσο θαη ην ηέινο επηεκβξίνπ ηνπ επνκέλνπ 

έηνπο.  Οη επηηπρόληεο-αηηνύληεο πξέπεη λα παξαιάβνπλ ηελ 

Μεηαλαζηεπηηθή ηνπο Βίδα (DV) ή λ’αιιάμνπλ ην θαζεζηώο 

παξακνλήο ηνπο ζηηο ΖΠΑ κέρξη ην ηέινο ηνπ θάζε 

νηθνλνκηθνύ έηνπο. Γελ ππάξρεη κεηαθνξά ηνπ δηθαηώκαηνο 

ζην εξρόκελν έηνο γηα ηνπο επηηπρόληεο πνπ αδπλαηνύλ λα 

πάξνπλ ηηο βίδεο ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο πνπ πξέπεη.  Δπίζεο, νη ζύδπγνη θαη ηα παηδηά πνπ 

αθνινπζνύλ, κπνξνύλ λα πάξνπλ ηηο βίδεο ηνπο κόλνλ κεηαμύ 

ηνπ κελόο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ έρνπλ εηδνπνηεζεί θαη 

ηνπ κελόο επηεκβξίνπ ηνπ εξρνκέλνπ έηνπο.  

Δλδηαθεξόκελνη πνπ θάλνπλ αίηεζε ζην εμσηεξηθό ζα ιάβνπλ 

ην γξάκκα κε ην ξαληεβνύ ηνπο από ην Πξνμεληθό Κέληξν ηνπ 

Κεληάθπ 4 κε 6 εβδνκάδεο πξηλ ην πξνγξακκαηηζκέλν 

ξαληεβνύ. 

23. ΑΝ ΚΑΠΟΗΟ ΔΠΗΣΤΥΧΝ ΑΠΟΒΗΧΔΗ, ΣΗ ΓΗΝΔΣΑΗ Ζ 

ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΣΟΤ ΤΠΟΘΔΖ? 

Ο ζάλαηνο ηνπ θπξίσο αηηνύληνο απνηειεί ιόγν αθύξσζεο ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο ππόζεζεο.  Μέιε κε θαηαιιειόηεηα ηεο 

νηθνγελείαο ηνπ/ηεο ζαλόληνο/ζεο δελ δηθαηνύληαη 

κεηαλαζηεπηηθήο βίδαο (DV) από απηήλ ηελ θιήξσζε. 



 

24. ΠΟΣΔ ΘΑ ΔΗΝΑΗ ΓΗΑΘΔΗΜΖ Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΗΣΖΖ? 

Η Ηιεθηξνληθή Αίηεζε ζα είλαη δηαζέζηκε ηελ πεξίνδν από 

ηνλ κήλα Οθηώβξην ηνπ ελόο έηνπο κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

ηδίνπ έηνπο.  

25. ΘΑ ΜΠΟΡΔΧ ΝΑ ΚΑΣΔΒΑΧ ΚΑΗ ΝΑ ΧΧ ΣΖΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΉ 

ΑΗΣΖΖ ΣΟ ΓΗΚΟ ΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (MICROSOFT WORD) Ζ Δ ΑΛΛΟ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΗ ΚΑΣΟΠΗΝ ΝΑ ΣΖΝ ΤΜΠΛΖΡΧΧ?  

Ορη, δελ είλαη δπλαηόλ λα ζώζεηε ηελ αίηεζε ζε άιιν 

πξόγξακκα γηα νινθιήξσζε θαη ππνβνιή αξγόηεξα.  Η 

ειεθηξνληθή Αίηεζε είλαη Web Form κόλνλ.  Απηό ηελ θάλεη 

πην «νηθνπκεληθή» από έλα πξνζσπηθό πξόγξακκα 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ.  Δπηπξνζζέησο, πξνππόζεζε είλαη ε 

αίηεζε λα ζπκπιεξσζεί θαη λα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά, («on 

line») ΜΟΝΟΝ. 

26. ΑΝ ΓΔΝ ΔΥΧ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΚΑΠΟΗΟΝ ΑΡΧΣΖ ΜΠΟΡΧ ΝΑ ΣΔΗΛΧ 

ΣΗ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΜΟΤ Δ ΚΑΠΟΗΟΝ ΤΓΓΔΝΖ ΜΟΤ ΣΗ ΖΠΑ ΓΗΑ 

ΝΑ ΣΗ ΑΡΧΔΗ, ΝΑ ΣΗ ΧΔΗ Δ ΜΗΑ ΓΗΚΔΣΣΑ, ΚΑΗ 

ΑΡΓΟΣΔΡΑ ΝΑ ΣΔΗΛΔΗ ΣΖΝ ΓΗΚΔΣΣΑ ΠΗΧ Δ ΜΔΝΑ ΓΗΑ ΝΑ ΚΑΝΧ 

ΑΗΣΖΖ? 

Ναί, απηό κπνξεί λα γίλεη κόλνλ εάλ ε θσηνγξαθία είλαη 

θαηάιιειε ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο, θαη ππνβάιεηαη 

ειεθηξνληθά ηαπηόρξνλα κε ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε. Οη 

ελδηαθεξόκελνη πξέπεη ήδε λα έρνπλ ζαξώζεηο ησλ 

θσηνγξαθηώλ ηνπο, όηαλ ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ηελ αίηεζή 

ηνπο.  Οη θσηνγξαθίεο δελ κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ ρσξηζηά 

από ηελ ππόινηπε αίηεζε. Μόλνλ κία ειεθηξνληθή αίηεζε 

κπνξεί λα ππνβιεζεί γηα θάζε άηνκν. Πνιιαπιέο αηηήζεηο 

αθπξώλνπλ απηνκάηωο ηνλ/ηελ αηηνύληα.  Οιόθιεξε ε αίηεζε 

(θσηνγξαθία θαη αίηεζε καδί) κπνξεί λα ππνβιεζνύλ 

ειεθηξνληθά από ηηο ΗΠΑ ή από ην εμσηεξηθό. 

27. ΜΠΟΡΧ ΝΑ ΧΧ ΣΖΝ ΑΗΣΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΝΑ ΣΖΝ 

ΤΜΠΛΖΡΧΧ ΣΜΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΡΓΟΣΔΡΑ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΧ ΣΟ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΣΖ? 

Ορη, απηό δελ κπνξεί λα γίλεη.  Η ειεθηξνληθή Αίηεζε 

ζρεδηάζηεθε γηα λα ζπκπιεξώλεηαη θαη λα ππνβάιιεηαη 

ηαπηνρξόλσο.  Παξ΄όια απηά επεηδή ε αίηεζε έρεη δύν κέξε, 

θαη κπνξεί λα ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο θαη πξνβιήκαηα ζην 

δίθηπν, ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα ζρεδηάζηεθε έηζη, ώζηε λα 

επηηξέπεη 1 ώξα (60’) γηα λα θαηεβεί, ζπκπιεξσζεί θαη λα 



ππνβιεζεί ε αίηεζε ειεθηξνληθά.  Δάλ πεξάζνπλ πεξηζζόηεξα 

από 60’ θαη ε αίηεζε δελ έρεη ζηαιεί ειεθηξνληθά, ηόηε ε 

αίηεζε αθπξνύηαη.  Απηό ζπκβαίλεη γηα λα κελ ππάξρεη 

πηζαλόηεο κία πιήξεο αίηεζε λα ζεσξεζεί ηπραίσο ηζρύνπζα 

σο αληίγξαθν πξνεγνύκελεο κεξηθήο αίηεζεο.  Οη νδεγίεο 

εμεγνύλ επθξηλώο κε πνηέο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα 

ηξνθνδνηήζεηε ηελ αίηεζε.  Με απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξείηε λα 

είζηε ηειείσο πξνεηνηκαζκέλνο/ε θαη ζίγνπξνο/ε πξηλ 

αξρίζεηε ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο. 

28. ΔΑΝ ΟΗ ΤΠΟΒΛΖΘΔΗΔ ΦΖΦΗΑΚΔ ΔΗΚΟΝΔ ΓΔΝ ΣΑΗΡΗΑΕΟΤΝ 

ΜΔ ΣΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΗ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ, ΤΜΦΧΝΑ 

ΜΔ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΧ ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΗ ΣΖΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΗΣΖΖ ΚΑΗ ΔΗΓΟΠΟΗΔΗΣΑΗ Ο ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ. 

ΑΤΣΟ ΖΜΑΗΝΔΗ ΟΣΗ ΘΑ ΜΠΟΡΔΔΗ ΝΑ ΞΑΝΑΤΠΟΒΑΛΛΔΗ ΣΖΝ ΑΗΣΖΖ 

ΣΟΤ? 

Ναη, ε αίηεζε κπνξεί λα μαλαππνβιεζεί.  Αθνύ ε αίηεζε 

απεθιείζζε απηνκάησο, δελ ζεσξείηαη όηη ππεβιήζε ζηελ 

ηζηνζειίδα E-DV.   Γελ κεηξά ζαλ ππνβιεζείζα αίηεζε θαη 

θακκία εηδνπνίεζε ππνβνιήο δελ έρεη ζηαιεί.  Δάλ ππήξμαλ 

πξνβιήκαηα κε ηελ ςεθηαθή θσηνγξαθία πνπ εζηάιε γηαηί δελ 

ηαίξηαδε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε αίηεζε απηόκαηα 

απνξξίθζεθε  από ηελ ηζηνζειίδα E-DV.  Οκσο ν ρξόλνο πνπ 

ζα ρξεηαζηεί, λα θζάζεη ε απόξξηςε ζηνλ ελδηαθεξόκελν, 

είλαη άγλσζηνο ιόγσ δηαδηθηύνπ. Δάλ ην πξόβιεκα κπνξεί λα 

ιπζεί από ηνλ ελδηαθεξόκελν θαη ηα 2 Μέξε ηεο αίηεζεο, 

Μέξνο Πξώην θαη Μέξνο Γεύηεξν, ζηαινύλ μαλά κέζα ζε κία 

ώξα δελ ππάξρεη πξόβιεκα.  Δηδάιισο όιε ε δηαδηθαζία 

πξέπεη λα επαλαιεθζεί.  Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα 

ππνβάινπλ κία αίηεζε όζεο θνξέο θη’αλ ρξεηαζηεί, κέρξηο 

όηνπ ε νινθιεξσκέλε αίηεζε λα ζηαιεί ζηνλ πξννξηζκό ηεο 

θαη ε εηδνπνίεζε λα έξζεη ζηνλ ελδηαθεξόκελν.  

29. Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΒΔΒΑΗΧΣΗΚΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΘΑ ΣΑΛΔΗ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΑΜΔΧ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΑΗΣΖΖ?  Ζ ΒΔΒΑΗΧΣΗΚΖ ΑΤΣΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΗΣΟΠΟΗΔΗ ΟΣΗ 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΗΣΖΖ ΔΛΖΦΘΖ ΑΠΟ ΣΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ. 

Η απάληεζε από ηελ Ηιεθηξνληθή Ιζηνζειίδα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ πεξηέρεη βεβαίσζε γηα ηελ παξαιαβή ηεο 

απνδεθηήο Ηιεθηξνληθήο Αίηεζεο, απνζηέιιεηαη από ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο άκεζα.  Παξόια απηά είλαη 

απξόβιεπην πόηε ε απάληεζε απηή ζα θζάζεη ζηνλ αηηνύληα, 

ιόγσ δηαδηθηύνπ.  Αλ πεξάζνπλ πνιιά ιεπηά αθνύ παηήζεηε 

ην θνπκπί «Submit», θαη ε βεβαησηηθή απάληεζε δελ έρεη 

αθόκε θζάζεη ζε ζαο, κπνξείηε λα ην μαλαπαηήζεηε θαη 



δεύηεξε θνξά.  Σν ζύζηεκα DV δελ ζα κπεξδεπηεί εάλ ην 

θνπκπί «submit» παηεζεί γηα δεύηεξε θνξά, γηαηί ε 

βεβαησηηθή απάληεζε δελ ζα έρεη αθόκε ζηαιεί.  Ο αηηώλ 

κπνξεί λα ζηείιεη ειεθηξνληθά ηελ αίηεζή ηνπ όζεο θνξέο 

ρξεηαζηεί έσο όηνπ ε πιήξεο ειεθηξνληθή αίηεζε ιεθζεί από 

ην ζύζηεκα θαη ε βεβαησηηθή απάληεζε ζηαιεί ζηνλ 

ελδηαθεξόκελν-αηηνύληα. Όηαλ όκσο ε βεβαησηηθή απάληεζε 

ιεθζεί, ηόηε ην θνπκπί “submit” δελ πξέπεη λα 

μαλαπαηεζεί. 

30. ΠΧ ΘΑ ΞΔΡΧ ΟΣΗ Ζ ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΠΟΤ ΔΛΑΒΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΟΤ ΔΗΝΑΗ ΑΤΘΔΝΣΗΚΉ?  ΠΧ ΑΚΡΗΒΧ ΘΑ ΔΠΑΛΖΘΔΤΧ 

ΟΣΗ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ ΔΥΧ ΔΠΗΛΔΓΔΗ-ΚΛΖΡΧΘΔΗ TYXAIA ΣΖΝ ΚΛΖΡΧΖ 

(DV) ΣΟΤ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΗΚΗΛΗΑ? 

Κξαηήζηε ηελ επηβεβαηωηηθή ζειίδα. Θα ρξεηαζηεί λα 

ειέγμεηε ηελ ηύρε ηεο αίηεζήο ζαο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα 

DV αθόηνπ δηεμαρζεί ε ειεθηξνληθή θιήξσζε, ζπλήζσο ηνλ 

κήλα Μάξηην.  Δάλ ράζεηε ηελ επηβεβαησηηθή ζαο 

πιεξνθνξία, δελ ζα κπνξείηε λα ειέγρεηε ηελ έθβαζε ηεο 

ειεθηξνληθήο ζαο αίηεζεο, θαη ε επηβεβαηωηηθή ζειίδα δελ 

ζα ζαο μαλαζηαιζεί. Δάλ επηιεγείηε, ζα ιάβεηε κία 

επηζηνιή από ην Πξνμεληθό Κέληξν ηνπ Κεληάθπ κεηαμύ ησλ 

κελώλ Μαΐνπ θαη Ινπιίνπ ηνπ ρξόλνπ πνπ γίλεηαη ε θιήξσζε, 

ζηελ δηεύζπλζε πνπ αλαθέξεηαη επάλσ ζηελ ειεθηξνληθή ζαο 

αίηεζε. Θα εηδνπνηεζνύλ ΜΟΝΟΝ νη ηπραίσο επηηπρόληεο. Οη 

απνηπρόληεο κπνξνύλ λα ειέγρνπλ ηελ αίηεζή ηνπο, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηελ επηβεβαησηηθή ηνπο πιεξνθνξία κέζσ 

ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο DV, αιιά δελ ζα ιάβνπλ θακία 

επηπξόζζεηε εηδνπνίεζε ηαρπδξνκηθά ή ειεθηξνληθά.  Ζ 

επηβεβαηωηηθή ζειίδα δελ ζα ζαο μαλαζηαιζεί.  Δάλ ράζεηε 

ηελ επηβεβαησηηθή πιεξνθνξηαθή ζειίδα ζαο, ζα κάζεηε εάλ 

επηιερζήθαηε κόλνλ εάλ ιάβεηε κία επίζεκε επηζηνιή 

ηαρπδξνκηθά.  Οη Ακεξηθαληθέο Πξεζβείεο/Πξνμελεία ΓΔΝ ζα 

δηαζέηνπλ ιίζηα κε ηα νλόκαηα ησλ επηηπρόλησλ πνπ ζα 

ζπλερίζνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ηνπο βίδαο. 

Σν Πξνμεληθό Κέληξν ηνπ Κεληάθπ (KCC)ζα εηδνπνηήζεη ηνπο 

επηηπρόληεο κε ην Σαρπδξνκείν.  Σα γξάκκαηα απηά ζα 

πεξηιακβάλνπλ νδεγίεο γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο ζεώξεζεο (visa). Οη νδεγίεο αλαθέξνπλ όηη 

νη επηηπρόληεο ζα πξέπεη λα πιεξώζνπλ όια ηα παξάβνια γηα 

ηηο κεηαλαζηεπηηθέο/κεηαλαζηεπηηθέο-πνηθηιίαο βίδεο 

πξνζσπηθά ζηηο Ακεξηθαληθέο Πξεζβείεο/Πξνμελεία ΜΟΝΟΝ, 

όηαλ ζα θάλνπλ αίηεζε γηα ηελ βίδα ηνπο.  Η Σακίαο ζα 

εθδίδεη ακέζσο κία Κπβεξλεηηθή απόδεημε ζηνλ αηηνύληα γηα 

ηελ πιεξσκή.  Γελ πξέπεη λα ζηείιεηε ρξήκαηα γηα ηα 

παξάβνια DV, ζε θακία πεξίπησζε, κε ην Σαρπδξνκείν, νύηε 



κέζσ ηεο Σξάπεδαο Western Union, νύηε κε θαλέλα άιιν 

ηδησηηθό Σαρπδξνκείν.  

Οη ειεθηξνληθέο αηηήζεηο ππνβάινληαη ζην Γηαδίθηπν, ζηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Ακεξηθαληθήο Κπβέξλεζεο ζηελ 

δηεύζπλζε: www.dvlottery.state.gov. Σν Πξνμεληθό Κέληξν 

ηνπ Κεληάθπ εηδνπνηεί ηνπο επηηπρόληεο κε αιιεινγξαθία 

κόλνλ.  Σν Πξνμεληθό Κέληξν ηνπ Κεληάθπ, ηα Πξνμεληθά 

γξαθεία, ή ε Ακεξηθαληθή Κπβέξλεζε δελ εηδνπνηνύλ πνηέ 

ηνπο επηηπρόληεο κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (email).  Γελ 

ππάξρεη θαλέλα ζρέδην λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ειεθηξνληθό 

ηαρπδξνκείν ζην κέιινλ. 

Η Πξνμεληθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ησλ ΗΠΑ, 

ζπκβνπιεύεη ην θνηλό όηη ΜΟΝΟΝ νη ηζηνζειίδεο ζην 

Γηαδίθηπν πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ έλδεημε “gov” είλαη νη 

επίζεκεο Κπβεξλεηηθέο ηζηνζειίδεο. Πνιιέο άιιεο κε-

Κπβεξλεηηθέο ηζηνζειίδεο (ι.ρ. απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην 

επίζεκα “com” ή “org” ή “net”) παξέρνπλ λόκηκεο θαη 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο γηα κεηαλάζηεπζε θαη 

κεηαλαζηεπηηθέο βίδεο.  Οκσο, ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ησλ 

ΗΠΑ δελ επηδνθηκάδεη, ζπζηήλεη ή εηζεγείηαη θακκία 

πιεξνθνξία ή πιηθό πνπ αλαθέξεηαη ζ’απηέο ηηο κε-

Κπβεξλεηηθέο ηζηνζειίδεο άζρεηα κε ην πεξηερόκελό ηνπο.   

Μεξηθέο ηζηνζειίδεο ζα πξνζπαζήζνπλ λα παξαπιαλήζνπλ ην 

θνηλό όηη είλαη επίζεκεο Κπβεξλεηηθέο ηζηνζειίδεο θαη 

κπνξεί λα ζαο πξνζεγγίζνπλ κε ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν 

θαη λα ζαο δειεάζνπλ κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο. Απηέο νη 

ηζηνζειίδεο κπνξεί λα απαηηήζνπλ ρξήκαηα από εζάο γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο, όπσο ηελ ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο θαη γηα 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο κεηαλαζηεπηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ 

νύησο ή άιισο είλαη δσξεάλ ζηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ.  Δθηόο ΗΠΑ, παξέρνληαη επίζεο 

δσξεάλ κέζσ ησλ Πξνμεληθώλ ηζηνζειίδσλ ησλ Ακεξηθαληθώλ 

Πξεζβεηώλ.  Δπηπξνζζέησο, νη κε-Κπβεξλεηηθέο ηζηνζειίδο 

κπνξεί λα ζαο δεηήζνπλ λα πιεξώζεηε γηα ππεξεζίεο πνπ 

ίζσο δελ ζα ιάβεηε πνηέ, ζπρλά δε, πεξηιακβάλνπλ ηελ 

ειεθηξνληθή αίηεζε DV θαη παξάβνια ζεσξήζεσλ, 

πξνζπαζώληαο λα θιέςνπλ ηα ρξήκαηά ζαο, απξνθάιππηα.  Δάλ 

ζηείιεηε ρξήκαηα ζ’απηέο δελ ζα ηα μαλαδείηε πνηέ.  

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνζέρεηε αλ ζηέιλεηε πξνζσπηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα 

θινπή/απάηε ηεο ηαπηόηεηόο ζαο ζ’απηέο ηηο ηζηνζειίδεο. 

31. ΠΧ ΜΠΟΡΧ ΝΑ ΑΝΑΦΔΡΧ ΑΠΑΣΖ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Ζ ΑΤΣΟΚΛΖΣΑ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΜΖΝΤΜΑΣΑ? 

http://www.dvlottery.state.gov/


Δάλ επηζπκείηε λα αλαθέξεηε απάηεο ζην Γηαδίθηπν, 

παξαθαινύκε επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαηαλαισηή: 

econsumer.gov, επηδνηνύκελε από ηελ Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία 

Δκπνξίνπ, πνπ είλαη κία νκαδηθή πξνζπάζεηα ππεξεζηώλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, από 17 ρώξεο ζηελ 

ηζηνζειίδα: http://www.econsumer.gov/english/ . Μπνξείηε 

επίζεο λα αλαθέξεηε απάηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ FBI 

Internet Crime Complaint Center.  Γηα λ’αλαθέξεηε 

απηόθιεηα ειεθηξνληθά κελύκαηα, επηθνηλσλείζηε κε ην 

Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο ζην: Department of Justice Contact 

Us page.  

32. ΑΣ ΣΔΛΗΚΑ ΔΠΗΛΔΓΧ-ΚΛΖΡΧΘΧ ΓΗΑ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΒΗΕΑ ΜΔ 

ΣΟ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΗΚΗΛΗΑ, Ζ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ 

ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΘΑ ΜΔ ΒΟΖΘΖΔΗ ΜΔ ΣΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΑ ΜΟΤ ΝΑΤΛΑ 

ΠΖΓΑΗΝΟΝΣΑ ΓΗΑ ΖΠΑ, ΘΑ ΜΔ ΒΟΖΘΖΔΗ ΝΑ ΒΡΧ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΚΑΗ 

ΔΡΓΑΗΑ, ΘΑ ΜΟΤ ΥΟΡΖΓΖΔΗ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ Ζ ΚΑΠΟΗΑ 

ΔΠΗΓΟΣΖΖ ΜΔΥΡΗ ΣΑ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΘΧ ΣΔΛΔΗΧ? 

Ορη, νη επηηπρόληεο ησλ (DV visas) κεηαλαζηεπηηθώλ 

ζεσξήζεσλ πνηθηιίαο δελ ιακβάλνπλ θακκία βνήζεηα γηα ηα 

αεξνπνξηθά λαύια, γηα θαηνηθία ή δηάθνξεο επηδνηήζεηο.  

Δάλ επηιεγείηε ηειηθά γηα λα θάλεηε αίηεζε γηα ηελ βίδα 

(ζεώξεζε) πνηθηιίαο, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο βίδαο ζαο, 

πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε απνδείμεηο όηη δελ ζα απνβείηε 

δεκόζην βάξνο ζηηο ΗΠΑ.   

Απηέο νη απνδείμεηο κπνξνύλ λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξώο  ζην 

έληππν I-134 (Δγγύεζε Οηθνλνκηθήο πληεξήζεσο) από 

θάπνηνλ ζπγγελή ή θίιν πνπ θαηνηθεί ζηηο ΗΠΑ, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηα δηθά ζαο νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ή/θαη ζε 

έλα γξάκκα πξνζθνξάο εξγαζίαο από θάπνηνλ εξγνδόηε ζηηο 

ΗΠΑ. 
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