
ΚΥΑ 123/2016 
 
ΚΥΑ 123/2016 , άρθ.1,2 , Χορήγηση με τίτλο διαμονής από την ΕΛ.ΑΣ. (που έχει 

λήξει)  

 

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ τους ομογενείς που προέρχονται από την Αλβανία, την Τουρκία ή χώρες της 
πρώην ΕΣΣΔ, για τους οποίους ισχύουν επιμέρους ειδικότερες διατάξεις. 
 

Διάρκεια: 1 έτος 

1. Επικυρωμένο αντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού 

εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, με εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χωρών οι 

οποίοι είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του διαβατηρίου ή του 

ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται οι 

ιδιαίτερες συνθήκες ή καταστάσεις για την υφιστάμενη προσωρινή ή μόνιμη αντικειμενική 

αδυναμία κατοχής του και σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύουν. Στα αναγνωρισμένα από 

τη χώρα μας ταξιδιωτικά έγγραφα περιλαμβάνονται και τα “British overseas citizen 

passport” διαβατήρια που φέρουν μια εκ των ακολούθων ενδείξεων: “British Nationals 

(Overseas)”, “British Overseas Territories Citizens”, “British Overseas Citizens”, “British 

Subjects” ή “British Protected Persons” 

2. Αντίγραφο προηγούμενης άδειας παραμονής ή δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού που 

έληξε 

3. Ηλεκτρονικό παράβολο, 150 ευρώ (κωδ.παρ.2107) 

4.Νόμιμο αποδεικτικό μόνιμης διαμονής στο νομό Θεσσαλονίκης. 

5. Βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας ή βεβαίωση ότι έχει 

υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

ιδιωτικού φορέα ασφάλισης. 

6. Δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας : 

(α) Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 40x60mm 

χωρίς πλαίσιο /υψηλής ανάλυσης/ σε λευκό φόντο/ ουδέτερη έκφραση κλπ.) καθώς και σε 

ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG 2000. 

(β) Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 

(γ) Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο 

και μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση 

θα πρέπει ο τόπος γέννησης να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικούς χαρακτήρες. 

(Προσκομίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο διαβατήριο η πόλη 

γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες) 

 
 
 
 
 



ΚΥΑ  123/2016  Ανανέωση  (με τίτλο ΕΛ.ΑΣ.) άρθ.1,2 

 

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ τους ομογενείς που προέρχονται από την Αλβανία, την Τουρκία ή χώρες της 
πρώην ΕΣΣΔ, για τους οποίους ισχύουν επιμέρους ειδικότερες διατάξεις. 
 

Διάρκεια: 2 έτη

1. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου 

που καλύπτει το διάστημα ισχύος της τελευταίας άδειας διαμονής. 

2. Άδεια διαμονής 

3. Ηλεκτρονικό παράβολο, 300ευρώ (κωδ.παρ.2108) 

4. Βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας ή ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης. 

5. Νόμιμο αποδεικτικό μόνιμης διαμονής στο νομό Θεσσαλονίκης. 

6. Δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας : 

(α) Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 40x60mm 

χωρίς πλαίσιο /υψηλής ανάλυσης/ σε λευκό φόντο/ ουδέτερη έκφραση κλπ.) καθώς και σε 

ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG 2000. 

(β) Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 

(γ) Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο 

και μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση 

θα πρέπει ο τόπος γέννησης να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικούς χαρακτήρες. 

(Προσκομίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο διαβατήριο η πόλη 

γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες)

 
 
KYA  123/2016 Χορήγηση άρθ.3, (χωρίς προηγούμενο τίτλο) 

 

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ τους ομογενείς που προέρχονται από την Αλβανία, την Τουρκία ή χώρες της 
πρώην ΕΣΣΔ, για τους οποίους ισχύουν επιμέρους ειδικότερες διατάξεις. 
 
 
Διάρκεια: 1 έτος 

1. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου 

αναγνωρισμένου από την χώρα μας, με εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι 

είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του διαβατηρίου ή του 

ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται οι 

ιδιαίτερες συνθήκες ή καταστάσεις για την υφιστάμενη προσωρινή ή μόνιμη αντικειμενική 

αδυναμία κατοχής του και σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύουν. Στα αναγνωρισμένα από 

τη χώρα μας ταξιδιωτικά έγγραφα περιλαμβάνονται και τα “British overseas citizen 

passport” διαβατήρια που φέρουν μια εκ των ακολούθων ενδείξεων: “British Nationals 

(Overseas)”, “British Overseas Territories Citizens”, “British Overseas Citizens”, “British 



Subjects” ή “British Protected Persons” 

2. Δημόσια έγγραφα ελληνικών αρχών ή αρχών του εξωτερικού, όπως εγγραφές σε 

δημοτολόγια ή προξενικά μητρώα, Πιστοποιητικό Προξενείου για την ομογενειακή ιδιότητα, 

ή Πιστοποιητικό βάπτισης καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο με το οποίο 

αποδεικνύεται η ελληνική καταγωγή του αιτούντος. (Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά 

έγγραφα θα πρέπει να είναι επίσημα επικυρωμένα και μεταφρασμένα) 

3. Ηλεκτρονικό παράβολο, 150 ευρώ (κωδ.παρ.2107) 

4. Βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας ή βεβαίωση ότι έχει 

υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

ιδιωτικού φορέα ασφάλισης 

5. Νόμιμο αποδεικτικό μόνιμης διαμονής στο νομό Θεσσαλονίκης. 

6. Δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας : 

(α) Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 40x60mm 

χωρίς πλαίσιο /υψηλής ανάλυσης/ σε λευκό φόντο/ ουδέτερη έκφραση κλπ.) καθώς και σε 

ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG 2000. 

(β) Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 

(γ) Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο 

και μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση 

θα πρέπει ο τόπος γέννησης να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικούς χαρακτήρες. 

(Προσκομίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο διαβατήριο η πόλη 

γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες) 

 
 
KYA 123/2016  Ανανέωση άρθ.3, (χωρίς προηγούμενο τίτλο διαμονής) 

 

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ τους ομογενείς που προέρχονται από την Αλβανία, την Τουρκία ή χώρες της 
πρώην ΕΣΣΔ, για τους οποίους ισχύουν επιμέρους ειδικότερες διατάξεις. 
 

 

Διάρκεια: 2 έτη 

1. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου 

που καλύπτει το διάστημα ισχύος της τελευταίας άδειας διαμονής. 

2. Άδεια διαμονής σε ισχύ 

3. Ηλεκτρονικό παράβολο, 300ευρώ (κωδ.παρ.2108) 

4. Βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας ή ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης. 

5. Νόμιμο αποδεικτικό μόνιμης διαμονής στο νομό Θεσσαλονίκης. 

6. Δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας : 

(α) Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 40x60mm 

χωρίς πλαίσιο /υψηλής ανάλυσης/ σε λευκό φόντο/ ουδέτερη έκφραση κλπ.) καθώς και σε 



ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG 2000. 

(β) Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 

(γ) Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο 

και μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση 

θα πρέπει ο τόπος γέννησης να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικούς χαρακτήρες. 

(Προσκομίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο διαβατήριο η πόλη 

γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες) 

 
 
KYA   123/2016  Χορήγηση μέλη οικογένειας άρθ.1,2,3  

 

Διάρκεια: 1 έτος

1. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου 

αναγνωρισμένου από την χώρα μας, με εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι 

είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του διαβατηρίου ή του 

ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται οι 

ιδιαίτερες συνθήκες ή καταστάσεις για την υφιστάμενη προσωρινή ή μόνιμη αντικειμενική 

αδυναμία κατοχής του και σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύουν. Στα αναγνωρισμένα από 

τη χώρα μας ταξιδιωτικά έγγραφα περιλαμβάνονται και τα “British overseas citizen 

passport” διαβατήρια που φέρουν μια εκ των ακολούθων ενδείξεων: “British Nationals 

(Overseas)”, “British Overseas Territories Citizens”, “British Overseas Citizens”, “British 

Subjects” ή “British Protected Persons” 

2. Αντίγραφο προηγούμενης άδειας παραμονής ή δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού που 

έληξε (με προηγούμενο τίτλο) 

ή Αποδεικτικά της ομογενειακής καταγωγής του συντηρούντος (χωρίς προηγούμενο τίτλο) . 

3. Ηλεκτρονικό παράβολο, 150 ευρώ (κωδ.παρ.2107) 

(Τα ανήλικα τέκνα χωρίς παράβολο) 

4. Βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας ή βεβαίωση ότι έχει 

υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων 

νοσηλείας,ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γάμου ή ληξιαρχική πράξη 

γέννησης για την απόδειξη της ιδιότητας μέλους οικογένειας του αιτούντος. (Εφόσον 

πρόκειται για αλλοδαπά έγγραφα θα πρέπει να είναι επίσημα επικυρωμένα και 

μεταφρασμένα) 

6. Αποδεικτικά διαμονής στη χώρα 

7.  Νόμιμο αποδεικτικό μόνιμης διαμονής στο νομό Θεσσαλονίκης. 

8. Δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας : 

(α) Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 40x60mm 

χωρίς πλαίσιο /υψηλής ανάλυσης/ σε λευκό φόντο/ ουδέτερη έκφραση κλπ.) καθώς και σε 

ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG 2000. 

(β) Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 



(γ) Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο 

και μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση 

θα πρέπει ο τόπος γέννησης να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικούς χαρακτήρες. 

(Προσκομίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο διαβατήριο η πόλη 

γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες)

 
 
ΚΥΑ  123/2016 Ανανέωση μέλη οικογένειας άρθ.1,2,3 

 

 

Διάρκεια: 2 έτη 

1. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου 

που καλύπτει το διάστημα ισχύος της τελευταίας άδειας διαμονής. 

2. Άδεια διαμονής σε ισχύ 

3. Ηλεκτρονικό παράβολο, 150 ευρώ (κωδ.παρ.2107) 

(Τα ανήλικα τέκνα χωρίς παράβολο) 

4. Βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας ή ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης. 

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση του/της 

συντηρούντος. 

6.  Νόμιμο αποδεικτικό μόνιμης διαμονής στο νομό Θεσσαλονίκης. 

7. Δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας : 

(α) Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 40x60mm 

χωρίς πλαίσιο /υψηλής ανάλυσης/ σε λευκό φόντο/ ουδέτερη έκφραση κλπ.) καθώς και σε 

ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG 2000. 

(β) Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 

(γ) Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο 

και μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση 

θα πρέπει ο τόπος γέννησης να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικούς χαρακτήρες. 

(Προσκομίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο διαβατήριο η πόλη 

γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες) 

 


