
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
 

ΑΝΑΝΕΩΗ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ(Ν.4251/14 Άρθρο 90) 
 

Δικαιολογηηικά 

 

 o 1 θάκελο



 o Τέζζεπιρ (4) ππόζθαηερ έγσπωμερ θωηογπαθίερ ζε θςζική μοπθή, 

αποκλειζηικά και μόνο ηύποσ διαβαηηρίοσ καθώς και ζε υηθιακή μορθή ζε 
οπηικό δίζκο αποθήκεσζης (CD) ζε μοπθή γπαθικών JPEG2000).



 o Ακπιβέρ θωηοανηίγπαθο ιζσύονηορ ολοζέλιδοσ διαβαηηρίοσ ή 
ηαξιδιωηικού εγγπάθος αναγνωπιζμένος από ηην σώπα μαρ.



 Ακπιβέρ θωηοανηίγπαθο πποηγούμενηρ άδειαρ διαμονήρ.



 o Δ-παπάβολο Απόδειξη καηαβολήρ ηέλοςρ (16€) {κφδ: 2119} ΚΕΠ ή 
www.gsis.gr για ηην έκδοζη ηος αςηοηελούρ.

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΥΟΡΗΓΗΗ(Ν.4251 Άρθρο 90) 
 
Αθορά σπηκόοσς ηρίηης τώρας ποσ διαμένοσν ζηην Ελλάδα, νόμιμα και αδιάλειπηα, καηά ηα 

πένηε έηη αμέζφς πριν από ηην ημερομηνία σποβολής ηης αίηηζης για ηη τορήγηζη άδειας 

διαμονής επί μακρόν διαμένονηος και πληρούν ζσγκεκριμένες προϋποθέζεις. 
 
Δικαιολογηηικά Αρτικής Υορήγηζης 

 

 o 1 θάκελο


 o Τέζζεπιρ (4) ππόζθαηερ έγσπωμερ θωηογπαθίερ ζε θςζική μοπθή, 

αποκλειζηικά και μόνο ηύποσ διαβαηηρίοσ καθώς και ζε υηθιακή μορθή ζε 
οπηικό δίζκο αποθήκεσζης (CD) ζε μοπθή γπαθικών JPEG2000).



 o Ακπιβέρ θωηοανηίγπαθο ιζσύονηορ ολοζέλιδοσ διαβαηηρίοσ ή ηαξιδιωηικού 
εγγπάθος αναγνωπιζμένος από ηην σώπα μαρ. (Σε περίπηωζη μη αναγραθής 
ηοσ ηόποσ γέννηζης (πόλη) ζηα λαηινικά ζηο διαβαηήριο θα πρέπει να 
προζκομίζεηε επίζημο δημόζιο έγγραθο ηης τώρας γέννηζης ή 
προέλεσζης επίζημα μεηαθραζμένο και νόμιμα επικσρωμένο)



 Ακπιβέρ θωηοανηίγπαθο πποηγούμενηρ άδειαρ διαμονήρ


 o Δ-παπάβολο Απόδειξη καηαβολήρ ηέλοςρ (16€) {κφδ: 2119} ΚΕΠ ή www.gsis.gr 

για ηην έκδοζη ηος αςηοηελούρ.


 Δ-παπάβολο Απόδειξη καηαβολήρ ηέλοςρ (150€) {κφδ: 2107} ΚΕΠ ή www.gsis.gr



Η ΜΗ καηαβολή ηοσ παραβόλοσ ιζτύει ΜΟΝΟ για ηοσ αιηούνηες ποσ 

καηείταν άδεια διαμονής ΔΕΚΑΕΣΙΑ, ΔΕΤΣΕΡΗ ΓΕΝΙΑ. 

 

 o Ανηίγπαθο ηος ηελεςηαίος εκκαθαπιζηικού ζημειώμαηορ ηηρ εθοπίαρ 

(9.100€ καθαπά από επγαζία + 10% για ηα μέλη ηηρ οικογένειαρ - 10.010€)


 o Αζθαλιζηική ικανόηηηα (ΑΜΚΑ-ΑΜΑ)



 o Δπικςπωμένο ζςμβόλαιο αγοπάρ καηοικίαρ ή θεωπημένη ζύμβαζη 
μίζθωζηρ καηοικίαρ (taxisnet).



 o Διδικό πιζηοποιηηικό επαπκούρ γνώζηρ ηηρ ελληνικήρ γλώζζαρ και ζηοισείων 

ελληνικήρ ιζηοπίαρ και πολιηιζμού ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Για Βίος Μάθηζηρ ή 

Τίηλο αποθοίηηζηρ ηηρ ςποσπεωηικήρ ηοςλάσιζηον εκπαίδεςζηρ από ελληνικό 

ζσολείο ζηην Δλλάδα ή Τίηλο αποθοίηηζηρ από λύκεια ηος εξωηεπικού ηα οποία 

ανήκοςν ζηο ελληνικό εκπαιδεςηικό ζύζηημα ή Αναγνωπιζμένο ηίηλο αποθοίηηζηρ 

από ημήμαηα ελληνικήρ γλώζζαρ πανεπιζηημίων ηος εξωηεπικού ή πιζηοποιηηικό 

ελληνομάθειαρ επιπέδος ηοςλάσιζηον Β2 ή Γεληίο Μόνιμηρ Γιαμονήρ μέλοςρ 

οικογένειαρ Έλληνα ή Σσεηική ειζήγηζη από επιηποπή πολιηογπάθηζηρ ηος άπθπος 

12 ηος ΚΔΙ ή Αποδεικηικά νόμιμηρ δωδεκαεηούρ διαμονήρ ζηην Δλλάδα καηά ηη 

ζηιγμή ςποβολήρ ηηρ αίηηζηρ.


