
1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ 

 Τζςςερισ πρόςφατεσ ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι, οι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ των οποίων είναι ίδιεσ με αυτζσ των διαβατθρίων, όπωσ κάκε φορά ιςχφουν, 
κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι γραφικϊν 
JPEG2000). 

 Ακριβζσ φωτοαντίγραφο όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςχφοντοσ διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ 
εγγράφου αναγνωριςμζνου από τθν χϊρα μασ.(Σε περίπτωςη μη αναγραφήσ του τόπου 
γζννηςησ (πόλη) ςτο διαβατήριο θα πρζπει να προςκομίςετε επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ 
χώρασ γζννηςησ ή προζλευςησ επίςημα μεταφραςμζνο και νόμιμα επικυρωμζνο).  

 Θεϊρθςθ ειςόδου  

 Κατάκεςθ αποδεικτικοφ είςπραξθσ του θλεκτρονικοφ παραβόλου, δφο ετϊν αξίασ 
1000€ (για τθν ζκδοςθ του e-παραβόλου είναι απαραίτθτοσ ο Α.Φ.Μ. και εκδίδεται από τα 
ΚΕΠ και θ πλθρωμι του πραγματοποιείται ςε τράπεηα ι ςε ΕΛΤΑ / κωδ. 2111)  

 Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) για το τζλοσ αυτοτελοφσ κάρτασ διαμονισ 
(16€)κωδ.2119 

 Αποδεικτικά ςτοιχεία ότι διακζτει επαρκισ πόρουσ διαβίωςθσ ςε επίπεδο ςτακεροφ 
ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 7 του αρ. 136 του ν.4251/14 ι πράξθ 
δθμοςίου αςφαλιςτικοφ φοράσ για τθ χοριγθςθ οριςτικισ ςφνταξθσ.  

 Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα για τθν κάλυψθ των εξόδων νοςθλείασ και 
ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ, που καλφπτει το χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ 
τουλάχιςτον.  

 Μιςκωτιριο ςυμβόλαιο κατοικίασ . 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Οι καλφψεισ των αςφαλιςτιριων ςυμβολαίων προκειμζνου να πλθροφνται οι διατάξεισ του 
άρκρου 6 περ. (ε) του Ν. 4251/2014, αφοροφν ςε: 

α. Αςφάλιςθ μόνιμθσ ολικισ ι μερικισ ανικανότθτασ από ατφχθμα. Το φψοσ των 
καλυπτόμενων παροχϊν κα πρζπει να ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον 15.000 ευρϊ ετθςίωσ 
με ςυμμετοχι του αςφαλιηόμενου 20% κατ' ανϊτατο όριο. 

β. Ιατροφαρμακευτικά ζξοδα από αςκζνεια ι ατφχθμα. Το φψοσ των καλυπτόμενων 
παροχϊν κα πρζπει να ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον 1500 ευρϊ ετθςίωσ. με ςυμμετοχι 
του αςφαλιηόμενου 20% κατ' ανϊτατο όριο. 

γ. Ευρεία νοςοκομειακι περίκαλψθ. Το φψοσ των καλυπτόμενων παροχϊν κα πρζπει να 
ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον 10.000 ευρϊ ετθςίωσ με ςυμμετοχι του αςφαλιηόμενου 
20% κατ' ανϊτατο όριο 

Τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια δεν κα γίνονται δεκτά ςε περιπτϊςεισ που περιλαμβάνουν 
απαλλαγζσ και ειδικζσ πρόςκετεσ ςυμφωνίεσ. 



Τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια κα πρζπει να καλφπτουν χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ. Εάν θ 
διάρκεια του τίτλου διαμονισ υπερβαίνει τθ διάρκεια ιςχφοσ του ςυμβολαίου, αυτό κα 
προςκομίηεται υποχρεωτικά ανά ζτοσ. 

 

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ 

 Τζςςερισ πρόςφατεσ ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι, οι 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ των οποίων είναι ίδιεσ με αυτζσ των διαβατθρίων, όπωσ 
κάκε φορά ιςχφουν, κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε οπτικό δίςκο αποκικευςθσ 
(CD) ςε μορφι γραφικϊν JPEG2000). 

 Ακριβζσ φωτοαντίγραφο όλεσ τισ ςελίδεσ του ιςχφοντοσ διαβατθρίου ι 
ταξιδιωτικοφ εγγράφου αναγνωριςμζνου από τθν χϊρα μασ.(Σε περίπτωςη μη 
αναγραφήσ του τόπου γζννηςησ (πόλη) ςτο διαβατήριο θα πρζπει να 
προςκομίςετε επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χώρασ γζννηςησ ή προζλευςησ 
επίςημα μεταφραςμζνο και νόμιμα επικυρωμζνο).  

 Φωτοαντίγραφο τθσ προθγοφμενθσ άδειασ διαμονισ 

 Κατάκεςθ αποδεικτικοφ είςπραξθσ του θλεκτρονικοφ παραβόλου, τριϊν ετϊν 
αξίασ 1000€ (για τθν ζκδοςθ του e-παραβόλου είναι απαραίτθτοσ ο Α.Φ.Μ. και 
εκδίδεται από τα ΚΕΠ και θ πλθρωμι του πραγματοποιείται ςε τράπεηα ι ςε ΕΛΤΑ ) / 
κωδ. 2111 

 Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) για το τζλοσ αυτοτελοφσ κάρτασ διαμονισ 
(16€) κωδ.2119 

 Αποδεικτικά ςτοιχεία ότι διακζτει επαρκισ πόρουσ διαβίωςθσ ςε επίπεδο 
ςτακεροφ ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 7 του αρ. 136 του 
ν.4251/14 ι πράξθ δθμοςίου αςφαλιςτικοφ φοράσ για τθ χοριγθςθ οριςτικισ 
ςφνταξθσ.  

 Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα για τθν κάλυψθ των εξόδων νοςθλείασ 
και ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ, που καλφπτει το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ 
τθσ προθγοφμενθσ άδειασ του.  

 Μιςκωτιριο ςυμβόλαιο κατοικίασ . 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Οι καλφψεισ των αςφαλιςτιριων ςυμβολαίων προκειμζνου να πλθροφνται οι διατάξεισ του 
άρκρου 6 περ. (ε) του Ν. 4251/2014, αφοροφν ςε: 

α. Αςφάλιςθ μόνιμθσ ολικισ ι μερικισ ανικανότθτασ από ατφχθμα. Το φψοσ των 
καλυπτόμενων παροχϊν κα πρζπει να ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον 15.000 ευρϊ ετθςίωσ 
με ςυμμετοχι του αςφαλιηόμενου 20% κατ' ανϊτατο όριο. 



β. Ιατροφαρμακευτικά ζξοδα από αςκζνεια ι ατφχθμα. Το φψοσ των καλυπτόμενων 
παροχϊν κα πρζπει να ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον 1500 ευρϊ ετθςίωσ. με ςυμμετοχι 
του αςφαλιηόμενου 20% κατ' ανϊτατο όριο. 

γ. Ευρεία νοςοκομειακι περίκαλψθ. Το φψοσ των καλυπτόμενων παροχϊν κα πρζπει να 
ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον 10.000 ευρϊ ετθςίωσ με ςυμμετοχι του αςφαλιηόμενου 
20% κατ' ανϊτατο όριο 

Τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια δεν κα γίνονται δεκτά ςε περιπτϊςεισ που περιλαμβάνουν 
απαλλαγζσ και ειδικζσ πρόςκετεσ ςυμφωνίεσ. 

Τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια κα πρζπει να καλφπτουν χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ. Εάν θ 
διάρκεια του τίτλου διαμονισ υπερβαίνει τθ διάρκεια ιςχφοσ του ςυμβολαίου, αυτό κα 
προςκομίηεται υποχρεωτικά ανά ζτοσ. 


