
 
Απορριπτική ΕΔΤΟ άρθ.138, παρ.16, περ.α και δ , του ν.4251/2014 

Διάρκεια: 1 έτος 

1. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων των διαβατηρίων που καλύπτουν την 

τελευταία 3ετία 

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

3. Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΟΑΕΕ) 

για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού 

ατυχήματος 

ή 

Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας δημοσίου ασφαλιστικού φορέα φορέα (ΕΦΚΑ με 

προσκόμιση: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) 

4. Επικυρωμένο αντίγραφο της απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης από την οποία 

προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν απέδειξαν ομογενειακή ιδιότητα 

ή 

Επικυρωμένο αντίγραφο τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας 

αιτήσεως ακυρώσεως κατά της σχετικής απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης 

5. Τελεσίδικη αθωωτική απόφαση στην περίπτωση χρησιμοποίησης ψευδών 

πληροφοριών, πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, καθώς και για διάπραξη απάτης 

6. Έγγραφα που αποδεικνύουν ότι οι ενδιαφερόμενοι διαμένουν επί τρία (3) τουλάχιστον 

έτη στην Ελλάδα 

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) 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

– Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικώς εντός 3 μηνών από την έκδοση της 

σχετικής διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης 

– Η ανωτέρω άδεια διαμονής ανανεώνεται για μία από τις λοιπές κατηγορίες του 

Ν.4251/2014. 

 
 
Απορριπτική ΕΔΤΟ μέλη οικογένειας , άρθ.138, παρ.16, περ.γ , του ν.4251/2014 

 



Διάρκεια: 1 έτος 

1. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων των διαβατηρίων που καλύπτουν την 

τελευταία 3ετία 

2. Έγγραφα που πιστοποιούν συγκατοίκηση με τον συντηρούντα και 3ετή παραμονή στη 

χώρα 

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

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, νομίμως 

επικυρωμένο και μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός. 

5. Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΟΑΕΕ) 

για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού 

ατυχήματος 

ή 

Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας δημοσίου ασφαλιστικού φορέα 

(ΕΦΚΑ με προσκόμιση: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) 

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) 

 
 
Κριθέντες Αλλογενείς άρθ.138, παρ.4 (α) , του ν.4251/2014  

 

Διάρκεια: 1 έτος 

1. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων των διαβατηρίων που καλύπτουν την 

τελευταία 6ετία 

2. Βεβαίωση /προσωρινή άδεια της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του Ν. 2910/2001 και 

του άρθρου 24 του Ν.3013/2002 

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

4. Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΟΑΕΕ) 

για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού 

ατυχήματος ή 

Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας δημοσίου ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ με 

προσκόμιση: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) 

5. Επικυρωμένο αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης από την οποία προκύπτει ότι οι 

ενδιαφερόμενοι έχουν κριθεί ως αλλογενείς πολίτες τρίτων χωρών 



6. 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) 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικώς εντός ενός (1) έτους από την επίδοση της 

σχετικής απόφασης 

 
 
Κριθέντες Αλλογενείς  (ανάκληση ελληνικής ιθαγένειας) άρθ.138, παρ.5 , του 

ν.4251/2014 

 

Διάρκεια: 1 έτος 

1. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων των διαβατηρίων που καλύπτουν την 

τελευταία 6ετία 

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

3. Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΟΑΕΕ) 

για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού 

ατυχήματος ή 

Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας δημοσίου ασφαλιστικού φορέα (ΓΙΑ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. : 

Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) 

4. Επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης ανάκλησης της ελληνικής ιθαγένειας 

5. 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) 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικώς εντός ενός (1) έτους από την επίδοση της 



σχετικής απόφασης 

 
 
Μέλη οικογένειας Κριθέντων Αλλογενών άρθ.138, παρ.4 και 5, του ν.4251/2014 
 
 
Διάρκεια: 1 έτος 

1. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων των διαβατηρίων που καλύπτουν την 

τελευταία 6ετία 

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

3. Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΟΑΕΕ) 

για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού 

ατυχήματος 

ή 

Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας δημοσίου ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ με 

προσκόμιση: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) 

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπής αρχής, επίσημα 

επικυρωμένο και μεταφρασμένο 

5. Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαμένουν στην Ελλάδα επί εξαετία πριν την υποβολή της 

αίτησης 

6. Επικυρωμένο αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης από την οποία προκύπτει ότι οι 

ενδιαφερόμενοι έχουν κριθεί ως αλλογενείς πολίτες τρίτων χωρών 

ή 

Επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης ανάκλησης της ελληνικής ιθαγένειας του συζύγου ή 

γονέα 

 


