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1.1. Αρχικι χοριγθςθ ι πρώτθ ανανζωςθ(αλλαγι ςκοποφ) 

 
Διάρκεια: 2 ζτθ 
1. Φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου 
που καλφπτει το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ τελευταίασ άδειασ διαμονισ, όπου 
απαντάται. 
2. Θεϊρθςθ ειςόδου τφπου D (μετάκλθςθ) ι Άδεια διαμονισ 
3. Ηλεκτρονικό παράβολο 150 ευρώ (κωδ.παρ.2107) 
4. Βεβαίωςθ ότι ζχει υποβλθκεί αίτθςθ ςτον οικείο δθμόςιο αςφαλιςτικό φορζα 
(ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΟΑΕΕ) για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ, ιατροφαρμακευτικισ 
περίκαλψθσ και εργατικοφ ατυχιματοσ  
5. Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου (40x60mm 
χωρίσ πλαίςιο – υψθλισ ανάλυςθσ – ςε λευκό φόντο – ουδζτερθ ζκφραςθ κλπ.) 
κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι 
γραφικϊν JPEG 2000. 
6. Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 
7. Επίςθμο δθμόςιο ζγγραφο τθσ χϊρασ γζννθςθσ ι προζλευςθσ επίςθμα 
επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ 
γζννθςθσ. Στθ μετάφραςθ κα πρζπει ο τόποσ γζννθςθσ να αναγράφεται ΚΑΙ με 
λατινικοφσ χαρακτιρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ που δεν 
αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 
 8. Νόμιμο αποδεικτικό μόνιμθσ διαμονισ 
 

1.2. Ανανζωςθ 

 
Διάρκεια: 3 ζτθ 
1. Φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του διαβατθρίου ι ταξιδιωτικοφ εγγράφου 
που καλφπτει το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ τελευταίασ άδειασ διαμονισ. 



2. Άδεια διαμονισ 
3. Ηλεκτρονικό παράβολο 150 ευρώ (κωδ.παρ.2107) 
4. Εκτφπωςθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ δθμοςίου αςφαλιςτικοφ φορζα (ΕΦΚΑ με 
προςκόμιςθ: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) 
5. Ελάχιςτεσ θμζρεσ αςφάλιςθσ ι ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα αςφάλιςθσ ςτον 
οικείο αςφαλιςτικό φορζα, όπωσ αυτά κακορίηονται από τθν εκάςτοτε Κ.Υ.Α. 
6. Αντίγραφο εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ τθσ φορολογικισ διλωςθσ για το  
προθγοφμενο φορολογικό ζτοσ                                                                                                                                                        
7 Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 40x60mm 
χωρίσ πλαίςιο – υψθλισ ανάλυςθσ – ςε λευκό φόντο – ουδζτερθ ζκφραςθ κλπ.) 
κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι 
γραφικϊν JPEG 2000. 
8. Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 
9. Επίςθμο δθμόςιο ζγγραφο τθσ χϊρασ γζννθςθσ ι προζλευςθσ επίςθμα 
επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ 
γζννθςθσ. Στθ μετάφραςθ κα πρζπει ο τόποσ γζννθςθσ να αναγράφεται ΚΑΙ με 
λατινικοφσ χαρακτιρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ που δεν 
αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 
10. Νόμιμο αποδεικτικό μόνιμθσ διαμονισ 
 

1.3. Μθ υπαγωγι ςε επί μακρόν(από δεκαετία) 

 
Διάρκεια: 3 ζτθ 
1. Φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων των διαβατθρίων ι ταξιδιωτικϊν εγγράφων 
που καλφπτουν τθν τελευταία δεκαετία πριν τθν ανανζωςθ 
2. Άδεια διαμονισ 
3. Ηλεκτρονικό παράβολο 150 ευρώ (κωδ.παρ.2107) 
4. Εκτφπωςθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ δθμοςίου αςφαλιςτικοφ φορζα (ΕΦΚΑ με 
προςκόμιςθ Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ) 
5. Αντίγραφο εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ τθσ φορολογικισ διλωςθσ για το 
προθγοφμενο φορολογικό ζτοσ  
6.  Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ, ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ( 
40x60mm χωρίσ πλαίςιο /υψθλισ ανάλυςθσ/ ςε λευκό φόντο/ ουδζτερθ ζκφραςθ 
κλπ.) κακϊσ και ςε ψθφιακι μορφι ςε οπτικό δίςκο αποκικευςθσ (CD) ςε μορφι 
γραφικϊν JPEG 2000. 
7. Τζλοσ κόςτουσ κάρτασ αυτοτελοφσ εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ κωδ.2119). 
8 Επίςθμο δθμόςιο ζγγραφο τθσ χϊρασ γζννθςθσ ι προζλευςθσ επίςθμα 
επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ ο τόποσ 
γζννθςθσ. Στθ μετάφραςθ κα πρζπει ο τόποσ γζννθςθσ να αναγράφεται ΚΑΙ με 
λατινικοφσ χαρακτιρεσ. (Προςκομίηεται μόνο ςε περίπτωςθ που δεν 
αποτυπώνεται ςτο διαβατιριο θ πόλθ γζννθςθσ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) 



9. Νόμιμο αποδεικτικό μόνιμθσ διαμονισ 


