
Χορήγηςη Άδειασ Διαμονήσ Επί Μακρόν Διαμζνοντοσ
(Άρθρο 90 του Ν. 4251/2014) 

Αφορά υπηκόουσ τρίτησ χϊρασ που διαμζνουν ςτην Ελλάδα, νόμιμα και 
αδιάλειπτα, κατά τα πζντε ζτη αμζςωσ πριν από την ημερομηνία υποβολήσ τησ 
αίτηςησ για τη χορήγηςη άδειασ διαμονήσ επί μακρόν διαμζνοντοσ και πληροφν 

ςυγκεκριμζνεσ προχποθζςεισ.

1.1.  Δικαιολογητικά Αρχικήσ Χορήγηςησ 

 1 φάκελο  

 Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ ςε φυςική μορφή, 
αποκλειςτικά και μόνο τφπου διαβατηρίου καθϊσ και ςε ψηφιακή μορφή ςε 
οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε μορφή γραφικϊν JPEG2000).  

 Ακριβζσ φωτοαντίγραφο ιςχφοντοσ ολοςζλιδου διαβατηρίου ή ταξιδιωτικοφ 
εγγράφου αναγνωριςμζνου από την χϊρα μασ. (Σε περίπτωςη μη αναγραφήσ 
του τόπου γζννηςησ (πόλη) ςτα λατινικά ςτο διαβατήριο θα πρζπει να 
προςκομίςετε επίςημο δημόςιο ζγγραφο τησ χώρασ γζννηςησ ή προζλευςησ 
επίςημα μεταφραςμζνο και νόμιμα επικυρωμζνο)  

 Ακριβζσ φωτοαντίγραφο προηγοφμενησ άδειασ διαμονήσ 

 o Ε-παράβολο Απόδειξη καταβολήσ τζλουσ (16€) {κωδ: 2119} ΚΕΠ ή 
www.gsis.gr για την ζκδοςη του αυτοτελοφσ.  

  Ε-παράβολο Απόδειξη καταβολήσ τζλουσ (150€) {κωδ: 2107} ΚΕΠ ή www.gsis.gr
Η ΜΗ καταβολή του παραβόλου ιςχφει ΜΟΝΟ για του αιτοφντεσ που κατείχαν 

άδεια διαμονήσ ΔΕΚΑΕΣΙΑ, ΔΕΤΣΕΡΗ ΓΕΝΙΑ. 

 Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριςτικοφ ςημειϊματοσ τησ εφορίασ (7.704€ 

καθαρά από εργαςία+ 10% για τα μζλη τησ οικογζνειασ-8.475€) 

 Αςφαλιςτική ικανότητα (ΑΜΚΑ-ΑΜΑ)  

 Επικυρωμζνο ςυμβόλαιο αγοράσ κατοικίασ ή θεωρημζνη ςφμβαςη μίςθωςησ 
κατοικίασ (taxisnet).  

 Ειδικό πιςτοποιητικό επαρκοφσ γνϊςησ τησ ελληνικήσ γλϊςςασ και ςτοιχείων 

http://www.gsis.gr/
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ελληνικήσ ιςτορίασ και πολιτιςμοφ τησ Γενικήσ Γραμματείασ Δια Βίου Μάθηςησ 
ή Τίτλο αποφοίτηςησ τησ υποχρεωτικήσ τουλάχιςτον εκπαίδευςησ από ελληνικό 
ςχολείο ςτην Ελλάδα ή Τίτλο αποφοίτηςησ από λφκεια του εξωτερικοφ τα οποία 
ανήκουν ςτο ελληνικό εκπαιδευτικό ςφςτημα ή Αναγνωριςμζνο τίτλο 
αποφοίτηςησ από τμήματα ελληνικήσ γλϊςςασ πανεπιςτημίων του εξωτερικοφ 
ή πιςτοποιητικό ελληνομάθειασ επιπζδου τουλάχιςτον Β2 ή Δελτίο Μόνιμησ 
Διαμονήσ μζλουσ οικογζνειασ Ζλληνα ή Σχετική ειςήγηςη από επιτροπή 
πολιτογράφηςησ του άρθρου 12 του ΚΕΙ ή Αποδεικτικά νόμιμησ δωδεκαετοφσ 
διαμονήσ ςτην Ελλάδα κατά τη ςτιγμή υποβολήσ τησ αίτηςησ.  

 

1.2. Δικαιολογητικά ανανζωςησ 

 1 φάκελο  

 Τζςςερισ (4) πρόςφατεσ ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ ςε φυςική μορφή, 
αποκλειςτικά και μόνο τφπου διαβατηρίου καθϊσ και ςε ψηφιακή μορφή ςε 
οπτικό δίςκο αποθήκευςησ (CD) ςε μορφή γραφικϊν JPEG2000).  

 Ακριβζσ φωτοαντίγραφο ιςχφοντοσ ολοςζλιδου διαβατηρίου ή ταξιδιωτικοφ 
εγγράφου αναγνωριςμζνου από την χϊρα μασ.  

 Ακριβζσ φωτοαντίγραφο  προηγοφμενησ άδειασ διαμονήσ. 

  Ε-παράβολο Απόδειξη καταβολήσ τζλουσ (16€) {κωδ: 2119} ΚΕΠ ή www.gsis.gr 
για την ζκδοςη του αυτοτελοφσ.  
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