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1. ΑΝΑΣΟΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

1.1. Χορήγηση 

- Φωτοαντίγραφο διαβατθρίου  
- 4 ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι αποκλειςτικά και μόνο 
τφπου διαβατθρίου. 
- Πρωτότυπθ και πρόςφατθ Βεβαίωςθ Εκκρεμοδικίασ του Διοικθτικοφ 
Πρωτοδικείου 
- Ηλεκτρονικό παράβολο 150 ευρϊ ΚΑΕ 2107 (αίτθςθ μεςω ΚΕΠ & πλθρωμι ςε  
τράπεηα ι ΕΛΤΑ) 
- Μιςκωτιριο ςυμβόλαιο κατοικίασ ι υπεφκυνθ διλωςθ φιλοξενίασ με μιςκωτιριο 
ςυμβόλαιο κατοικίασ αυτοφ που τον/τθν φιλοξενεί ι Ε9 εφόςον ο αιτϊν είναι 
ιδιοκτιτθσ τθσ κατοικίασ που διαμζνει. 
- Απόφαςθ απόρριψθσ ι  ανάκλθςθσ άδειασ διαμονισ   
- Φωτοαντίγραφο προςωρινισ διαταγισ ι δεκτι απόφαςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ. 
ΤΖΤΓΟΙ 
+Υπεφθυνη δήλωση ότι δεν ζχει μεταβληθεί η οικογενειακή κατάσταση. 
 

1.2. Ανανέωση  

- Φωτοαντίγραφο διαβατθρίου  
- 4 ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι αποκλειςτικά και μόνο 
τφπου διαβατθρίου. 
- Πρωτότυπθ και πρόςφατθ Βεβαίωςθ Εκκρεμοδικίασ του Διοικθτικοφ 
Πρωτοδικείου 
- Ηλεκτρονικό παράβολο 150 ευρϊ ΚΑΕ 2107 (αίτθςθ μεςω ΚΕΠ & πλθρωμι ςε  
τράπεηα ι ΕΛΤΑ) 
- Μιςκωτιριο ςυμβόλαιο κατοικίασ ι υπεφκυνθ διλωςθ φιλοξενίασ με μιςκωτιριο 
ςυμβόλαιο κατοικίασ αυτοφ που τον/τθν φιλοξενεί ι Ε9 εφόςον ο αιτϊν είναι 
ιδιοκτιτθσ τθσ κατοικίασ που διαμζνει. 
-Φωτοαντίγραφο προθγοφμενθσ Ειδικισ Βεβαίωςθσ Νόμιμθσ Διαμονισ 
ΤΖΤΓΟΙ 
+Υπεφθυνη δήλωση ότι δεν ζχει μεταβληθεί η οικογενειακή κατάσταση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ΑΠΟΦΤΛΑΚΙΗ 

2.1. Χορήγηση 

- Φωτοαντίγραφο διαβατθρίου  
- 4 ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι αποκλειςτικά και μόνο 
τφπου διαβατθρίου. 
- Ηλεκτρονικό παράβολο 150 ευρϊ ΚΑΕ 2107 (αίτθςθ μζςω ΚΕΠ & πλθρωμι ςε  
τράπεηα ι ΕΛΤΑ) 
- Ζγγραφο αςτυνομικοφ τμιματοσ με το οποίο κα βεβαιϊνεται ότι τθροφνται οι 
περιοριςτικοί όροι 
- Απόφαςθ αρμοδίου οργάνου που κζτει τουσ περιοριςτικοφσ όρουσ (από το οποίο 
να προκφπτει ο χρόνοσ δοκιμαςίασ) 
- Μιςκωτιριο ςυμβόλαιο κατοικίασ ι υπεφκυνθ διλωςθ φιλοξενίασ με μιςκωτιριο 
ςυμβόλαιο κατοικίασ αυτοφ που τον/τθν φιλοξενεί ι Ε9 εφόςον ο αιτϊν είναι 
ιδιοκτιτθσ τθσ κατοικίασ που διαμζνει. 
 

2.2. Ανανέωση 

- Φωτοαντίγραφο διαβατθρίου  
- 4 ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι αποκλειςτικά και μόνο 
τφπου διαβατθρίου. 
- Ηλεκτρονικό παράβολο 150 ευρϊ ΚΑΕ 2107 (αίτθςθ μζςω ΚΕΠ & πλθρωμι ςε  
τράπεηα ι ΕΛΤΑ) 
- Ζγγραφο αςτυνομικοφ τμιματοσ με το οποίο κα βεβαιϊνεται ότι τθροφνται οι 
περιοριςτικοί όροι 
- Απόφαςθ αρμοδίου οργάνου που κζτει τουσ περιοριςτικοφσ όρουσ (από το οποίο 
να προκφπτει ο χρόνοσ δοκιμαςίασ) 
- Μιςκωτιριο ςυμβόλαιο κατοικίασ ι υπεφκυνθ διλωςθ φιλοξενίασ με μιςκωτιριο 
ςυμβόλαιο κατοικίασ αυτοφ που τον/τθν φιλοξενεί ι Ε9 εφόςον ο αιτϊν είναι 
ιδιοκτιτθσ τθσ κατοικίασ που διαμζνει. 
- Φωτοαντίγραφο Ειδικισ Βεβαίωςθσ Νόμιμθσ Διαμονισ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. ΠΡΟΔΙΚΑΙΑ 

3.1. Χορήγηση 

 
- Φωτοαντίγραφο διαβατθρίου 
- 4 ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι αποκλειςτικά και μόνο 
τφπου διαβατθρίου. 
- Ηλεκτρονικό παράβολο 150 ευρϊ ΚΑΕ 2107 (αίτθςθ μζςω ΚΕΠ & πλθρωμι ςε  
τράπεηα ι ΕΛΤΑ) 
- Ζγγραφο αςτυνομικοφ τμιματοσ με το οποίο κα βεβαιϊνεται ότι τθροφνται οι 
περιοριςτικοί όροι 
- Απόφαςθ αρμοδίου οργάνου που κζτει τουσ περιοριςτικοφσ όρουσ 
- Βεβαίωςθ εκκρεμοδικίασ ι οριςμοφ δικαςίμου από το δικαςτιριο 
- Μιςκωτιριο ςυμβόλαιο κατοικίασ ι υπεφκυνθ διλωςθ φιλοξενίασ με μιςκωτιριο 
ςυμβόλαιο κατοικίασ αυτοφ που τον/τθν φιλοξενεί ι Ε9 εφόςον ο αιτϊν είναι 
ιδιοκτιτθσ τθσ κατοικίασ που διαμζνει. 
 

3.2. Ανανέωση 

 
- Φωτοαντίγραφο διαβατθρίου 
- 4 ζγχρωμεσ πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ςε φυςικι μορφι αποκλειςτικά και μόνο 
τφπου διαβατθρίου. 
- Ηλεκτρονικό παράβολο 150 ευρϊ ΚΑΕ 2107 (αίτθςθ μζςω ΚΕΠ & πλθρωμι ςε  
τράπεηα ι ΕΛΤΑ) 
- Ζγγραφο αςτυνομικοφ τμιματοσ με το οποίο κα βεβαιϊνεται ότι τθροφνται οι 
περιοριςτικοί όροι. 
- Απόφαςθ αρμοδίου οργάνου που κζτει τουσ περιοριςτικοφσ όρουσ 
- Βεβαίωςθ εκκρεμοδικίασ ι οριςμοφ δικαςίμου από το δικαςτιριο 
- Μιςκωτιριο ςυμβόλαιο κατοικίασ ι υπεφκυνθ διλωςθ φιλοξενίασ με μιςκωτιριο 
ςυμβόλαιο κατοικίασ αυτοφ που τον/τθν φιλοξενεί ι Ε9 εφόςον ο αιτϊν είναι 
ιδιοκτιτθσ τθσ κατοικίασ που διαμζνει. 
- Φωτοαντίγραφο Ειδικισ Βεβαίωςθσ Νόμιμθσ Διαμονισ. 


